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กตััญญูู ระลึึก และตอบแทน
หนึ่่�งในเรื่่�องที่่�โรงเรีียนอบรมสั่่�งสอนเรามาตลอดคืือเรื่่�องของ “ความกตััญญูู” และการระลึึกถึึงผู้้�มีีพระคุุณ
วารสารเซอร์์เวีียมเล่่มนี้้ก� รุ่่�นไปด้้วยความรัักและความหวัังดีีที่่โ� รงเรีียนมอบให้้แก่่นัักเรีียนทุุกคน และพวกเรา
ไม่่เคยลืืมที่่�จะระลึึกถึึงสิ่่�งที่่�ผ่่านมาเพราะทุุกสิ่่�งล้้วนหล่่อหลอมให้้พวกเราเป็็นคนที่่�สมบููรณ์์อย่่างทุุกวัันนี้้�

23

หนัังสืือ ณ แดนไกล คืือหนัังสืือที่่�เป็็นเสมืือนรากของโรงเรีียนเลยก็็ว่่าได้้ หากย้้อนกลัับไปตั้้�งแต่่วัันแรกของ
การเดิินทางของซิิสเตอร์์ธรรมทููต คณะอุุร์สุ์ ลิิน
ุ หนทางที่่มีีจุ
� ดุ มุ่่�งหมายคืือประเทศสยาม ดิินแดนที่่ท่� า่ นเหล่่านั้้น�
ไม่่เคยรู้้�จััก ห่่างไกลจากครอบครััว และคนใกล้้ชิิด การอุุทิิศตนเพื่่�อการศึึกษาของเด็็กไทยต้้องผ่่านความ
ยากลำำ�บากสัักเพีียงไหนกว่่าจะมาเป็็นโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยได้้อย่่างทุุกวัันนี้้� ซิิสเตอร์์สมััยนั้้�นต้้องทำำ�
หน้้าที่่ห� ลากหลายรอบด้้าน อบรมสั่่ง� สอนเพื่่อ� ให้้นัักเรีียนเป็็นคนดีีและมีีจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมในจิิตใจ หนัังสืือ
เล่่มนี้้�คงมีีใครอีีกหลายคนที่่�ยัังไม่่เคยอ่่าน ดัังนั้้�นวารสารเซอร์์เวีียมเล่่มนี้้�ได้้ถ่่ายทอดความรู้้�สึึกของผู้้�ที่่�เคย
อ่่านเล่่มนี้้�มาแล้้ว และทุุกท่่านจะทราบว่่าทำำ�ไมนัักเรีียนมาแตร์์ฯ ทุุกคนต้้องอ่่านและครอบครองเล่่มนี้้�

25

ตั้้�งแต่่เล็็กจนเติิบใหญ่่ ภายในรั้้�วโรงเรีียนถืือว่่าเป็็นบ้้านที่่� 2 ของเรา มีีคุุณครููผู้้�ที่่�มีีแต่่ให้้โดยท่่านไม่่ได้้
หวัังสิ่่�งใดตอบแทนเพีียงเห็็นนัักเรีียนประสบความสำำ�เร็็จ แค่่นี้้�คุุณครููก็็ภููมิิใจ คอยพยุุง ปลอบโยน
ส่่งกำำ�ลัังใจตั้้�งแต่่เรายัังเล็็กจนเติิบโต เมื่่�อเราโตเป็็นผู้้�ใหญ่่คุุณครููก็็แก่่วััยจนถึึงเกษีียณกัันหลายท่่าน ตอนนี้้�
เป็็นหน้้าที่่�ของพวกเราที่่�ต้้องกลัับมาดููแลคุุณครูู ครั้้�งนี้้�เราขอมอบเพลง “แค่่เพีียงหัันกลัับมา” ซึ่่�งเรีียกว่่า
เป็็นผลงานครั้้�งประวััติิศาสตร์์ที่่�ทีีมแต่่งเพลงและเหล่่าศิิลปิินทำำ�งานกัันแบบ New Normal กัันทุุก
ขั้้�นตอน ออกมาเป็็นบทเพลงที่่�ซาบซึ้้�งกิินใจให้้กัับคุุณครููทุุกท่่าน เบื้้�องหลัังการทำำ�งานกว่่าจะสำำ�เร็็จเป็็น
อย่่างไรติิดตามกัันได้้ภายในเล่่มนี้้�นะคะ
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สารจากนายกสมาคมนัักเรีียนเก่่า
มาแตร์์เดอีีวิทิ ยาลััย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์

และกลัับมาอีีกครั้้�งหนึ่่�งตามคำำ�เรีียกร้้องจนมีีแฟนคลัับกัับการรีีวิิวซีีรีีส์์เกาหลีีของแครอล MD58 ดัังนั้้�น
การที่่�ต้้องอยู่่�บ้้านกัันเสีียเป็็นส่่วนใหญ่่จะไม่่เหงาอีีกต่่อไป เลืือกชมซีีรีีส์์ที่ถู่� ูกจริิตตามความชอบได้้เลยค่่ะ

My Pride, My School; Mater Dei
มากกว่่ารัักคืือความภููมิิใจโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย

กิิจกรรมสมาคมฯ
MD Helping Hands สมาคมฯ ได้้จััดทำำ� FB และ IG นี้้�ขึ้้�นมาใน
การลงข่่าวสาร 2 ส่่วน โดยส่่วนที่่� 1 Charity คืือการช่่วยสื่่�อสาร
เคยได้้ยิินรุ่่�นพี่่�มาแตร์์ฯ ที่่�ได้้เห็็นประโยคและความหมายของ เรื่่�องราวของนัักเรีียนมาแตร์์ฯ ในการช่่วยเหลืือสัังคมและส่่วนที่่� 2
คำำ�ข้้างบนนี้้�แล้้ว พี่่�เขาบอกว่่าขนลุุกและตื้้�นตัันมาก เพราะพี่่� คืือโครงการสานสััมพัันธ์์พี่น้้่� องมาแตร์์ฯ
รู้้�สึึกแบบนี้้�จริิงๆ ว่่าพี่่�ภููมิิใจมากที่่�ได้้รัับการศึึกษาและอบรม
จิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมที่่�โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย เพราะนั่่�นคืือ โครงการบทเพลง “แค่่เพีียงหัันกลัับมา” เพื่่�อสนัับสนุุนกองทุุนแด่่
สิ่่�งที่่�เด็็กมาแตร์์ฯ ทุุกคนจะได้้รัับและให้้พวกเรารู้้�จัักที่่�จะรัักและ คุุณครููด้้วยดวงใจ มููลนิิธิิมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย เพื่่�อเป็็นการแสดง
ความกตััญญููกตเวทิิตาแด่่คุุณครููในวััยเกษีียณของพวกเราค่่ะ
รัับใช้้สัังคมตามศัักยภาพที่่�เราสามารถทำำ�ได้้
Serviam รัักและรัับใช้้สัังคม
ในยามที่่�โลกกำำ�ลัังเจอสถานการณ์์ของโรคระบาด นัักเรีียนมาแตร์์ฯ
หลายๆ ท่่านได้้ลุุกขึ้้�นมาช่่วยเหลืือสัังคมในรููปแบบต่่างๆ กััน เช่่น
การสร้้างโรงพยาบาลสนาม การสร้้างห้้องน้ำำ�� การร่่วมส่่งอาหาร
เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังใจให้้บุุคลากรทางการแพทย์์ และเข้้าไปให้้การ
ช่่วยเหลืือในที่่�ชุุมชน การเติิมตู้้�ปัันสุุข การร่่วมกัันจััดหาชุุด PPE
และหน้้ากากอนามััย ฯลฯ รวมถึึงที่่�สมาคมฯ ได้้เป็็นผู้้�ประสาน
ให้้กัับมููลนิิธิิมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยในการจััดกิิจกรรม Taste of Mater
Dei Virtual Marketplace ซึ่่�งเราได้้ช่่วยเหลืือร้้านอาหารพี่่�น้้อง
มาแตร์์ฯ และด้้วยความร่่วมมืือร่่วมใจของพี่่�ๆ น้้องๆ มาแตร์์ฯ
ทุุกท่่าน ทำำ�ให้้เราสามารถจััดส่่งอาหารเป็็นกำำ�ลัังใจให้้บุุคลากร
ทางการแพทย์์ ส่่งให้้วััดและสถานสงเคราะห์์เป็็นจำำ�นวนเกืือบหนึ่่�ง
หมื่่�นชุุด ป๊๊อดต้้องขอขอบพระคุุณคณะกรรมการทุุกท่่าน ผู้้�อยู่่�
เบื้้�องหลัังอีีกมากมายทุุกท่่าน และที่่�สำำ�คััญต้้องขอขอบพระคุุณพี่่�ๆ
น้้องๆ มาแตร์์ฯ ทุุกท่่านที่่�ได้้ร่่วมกัันนำำ�จิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียม
ที่่�ได้้รัับการปลููกฝัังมา นำำ�มาใช้้ในการช่่วยเหลืือสัังคม ช่่วยเหลืือ
เพื่่�อนมนุุษย์์ นี่่�คืือการรัักและรัับใช้้สัังคมที่่�เป็็นคุุณค่่าของเด็็ก
มาแตร์์ฯ อย่่างแท้้จริิง

Trendsetter: Leading the Way to Sustainability in Style
กิิจกรรมที่่�จะก่่อให้้เกิิดกระแสความนิิยม ซึ่่�งจะนำำ�แนวคิิดและ
รููปแบบของการทำำ �ความดีีและการช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�นควบคู่่�ไปกัับ
การทำำ�กิิจกรรมของเด็็กมาแตร์์ฯ ให้้มีีความยั่่�งยืืน
MD Souvenir: การจััดทำำ�ของที่่�ระลึึก รายได้้หลัังหัักค่่าใช้้จ่่ายเพื่่�อ
สนัับสนุุ นมูู ลนิิธิิมาแตร์์ เดอีีวิิทยาลััยและโครงการจััดภูู มิิทัั ศน์์
โรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
ขอขอบพระคุุณพี่่�ๆ เพื่่�อนๆ และน้้องๆ มาแตร์์ฯ ทุุกท่่านในการ
สนัับสนุุนกิิจกรรมเสมอมาค่่ะ
	พี่่�ๆ น้้องๆ มาแตร์์ฯ สามารถติิดตามกิิจกรรมของสมาคมฯ ได้้ที่่�
• FB: Mater Dei School Alumni (Official) และ IG: Ourmaterdei
	ข่่าวสารและกิิจกรรมทั่่�วไปของสมาคมฯ
• FB และ IG: MD Helping Hands ข่่าวสารของนัักเรีียนเก่่า
มาแตร์์ฯ ในการช่่วยเหลืือสัังคม
• วารสาร Serviam
SERVIAM October 2021
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OPINION

จึึงอยากให้้เด็็กมาแตร์์เดอีีฯ เป็็นผู้้�นำำ�แนวทางในการ
ใช้้ชีีวิิตวิิถีีใหม่่ ที่ ่ � ก ารดำำ � เนิินชีีวิิตร่่ ว มกัันในสัังคม
จะตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานของการให้้ความเคารพกััน มีี
ความรััก ความจริิงใจต่่อกััน เห็็นอกเห็็นใจกััน พร้้อม
ร่่ วมทุุ กข์์ ร่ ่ วมสุุ ข ให้้อภััยกััน ไม่่ ตัั ดสิินกัันง่่ ายๆ
ด้้วยอารมณ์์ ไม่่ใช้้ความรุุนแรงในการแก้้ปััญหา แต่่
พร้้อมที่่�จะรัับฟัังปััญหาและช่่วยกัันแก้้ไขปััญหา ไม่่ส่่ง
ต่่อข้้อมููลที่่�ไม่่เป็็นผลดีีแก่่ใครเพื่่�อเป็็นการประณาม
หรืือประจานคนอื่่�น เป็็นการตััดสิินคนอื่่�นง่่ายๆ เป็็น
ความเท็็จ เป็็นการสร้้างเรื่อ�่ งเพีียงเพื่่อ� ให้้ได้้ความสนใจ
ทำำ�ไมจึึงเกิิดขึ้้�นอยู่่�ทุุกวี่่�ทุุกวััน

ข้้
อ
คิิ
ด
จากอาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร
MD38

แนวคิิดในการจััดงาน Trendsetter: Leading the
Way to Sustainability in Style ของสมาคมนัักเรีียน
เก่่ า มาแตร์์ เ ดอีีวิิทยาลััย ในพระบรมราชูู ป ถััมภ์์
ในหััวข้้อนี้้� น่ ่ า คิิดทีีเดีียว คำำ �ว่ ่ า Trendsetter
จะเป็็นภาษาไทยว่่าอย่่างไร ที่่�ดิิฉัันค้้นหาและพบ
คำำ�แปลว่่า “ผู้้�ก่่อให้้เกิิดกระแสความนิิยม” การที่่�
สมาคมนัักเรีียนเก่่าฯ จะนำำ�เสนอผลงานของผู้้�ก่่อให้้
เกิิดกระแสความนิิยม ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�ความยั่่�งยืืนในวิิถีีและ
รููปแบบ ฟัังดููงดงาม กล้้าหาญ และท้้าทายเป็็นอย่่างยิ่่ง�
ในการ “อบรมเสริิมคนให้้ครบ” ของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีี
วิิทยาลััยตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งมา โรงเรีียนไม่่เคยใช้้คำำ�ร่่วมสมััย
เช่่นนี้้� แต่่ก็็ไม่่ใช่่ภารกิิจของโรงเรีียนหรืือที่่�จะส่่งเสริิม
ให้้ศิิษย์์เป็็น “ผู้้�ก่่อให้้เกิิดกระแสความนิิยม ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�
ความยั่่ง� ยืืนในวิิถีีและรููปแบบ” มาโดยตลอด และก็็เกิิด
ผลสำำ � เร็็ จ มาอย่่ า งต่่ อ เนื่่ � อ ง ประจัักษ์์ พ ยานของ
ความสำำ�เร็็จอยู่่�ที่่�ตััวตนของนัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีฯ ที่่�
อััตลัักษณ์์เซอร์์เวีียมซึ่่�งอยู่่�ในจิิตวิิญญาณแสดงออกมา
ในการสร้้างสรรค์์สัังคมด้้วยความรััก และการรัับใช้้
ในรููปแบบต่่างๆ

ทุุกคนอย่่างมาก จิิตวิิญญาณเซอร์์เวีียมได้้เรีียกร้้อง
นัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีฯ ให้้ช่่วยเหลืือสัังคมอย่่าง
น่่าชื่่�นชม ทั้้�งที่่�คนในสัังคมได้้เห็็นและรัับรู้้� และ
ที่่�ไม่่ได้้เห็็นหรืือรัับรู้้� ทั้้�งในการกระทำำ�ส่่วนบุุคคล
และการกระทำำ�เป็็นกลุ่่�ม เป็็นองค์์กร และที่่�ทำำ�ร่่วมกััน
ในฐานะสมาคมนัักเรีียนเก่่ า มาแตร์์ เ ดอีีวิิทยาลััย
ในพระบรมราชูู ป ถััมภ์์ นัักเรีียนเก่่ า มาแตร์์ เ ดอีีฯ
ไม่่ได้้พิิเศษกว่่าใครๆ แต่่นัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีฯ
มีีคุุณลัักษณะเด่่นคืือไม่่สามารถนิ่่�งเฉยหรืือดููดายได้้
เมื่่�อสัังคมต้้องการความช่่วยเหลืือ
สมาคมนัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีีฯ ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ตระหนัักรู้้แ� ละมีีประสบการณ์์ตรงกัับศัักยภาพของเด็็ก
มาแตร์์ จึึงจััดงาน Trendsetter: Leading the Way to
Sustainability in Style ด้้วยความมั่่น� ใจ และตั้้�งใจที่่�
จะเชิิญชวนนัักเรีียนเก่่าที่่�ทำำ�กิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อ
สัังคมมาร่่วมงานด้้วย เพราะมีีความภาคภููมิิใจในวิิถีี
ทางดำำ�เนิินชีีวิิตและต้้องการสนัับสนุุนพี่่�น้้องมาแตร์์
ที่่�มีีจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมอยู่่�แล้้ว ให้้มีีส่่วนร่่วมเป็็นผู้้�ก่่อ
ให้้เกิิดกระแสการสร้้างโลก สร้้างสัังคมให้้ดีีขึ้้�น

การดำำ�เนิินชีีวิิตในช่่วงภาวะวิิกฤตของโรคระบาด เมื่่�อทบทวนประสบการณ์์ชีีวิิตในโลกปััจจุุบััน เราจะ
รุุนแรงที่่�แพร่่กระจายไปอย่่างรวดเร็็วทั่่�วโลกท้้าทายเรา พบเห็็นสภาพความเป็็นจริิงที่่น่� า่ ห่่วงใยหลายๆ ประการ
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วารสารเซอร์์เวีียม

เชื่่ � อว่่ า จากการอบรมและปลูู กฝัั ง ที่่ �ดีี ของโรงเรีียน
มาแตร์์เดอีีฯ เด็็กมาแตร์์เดอีีฯ ทุุกคนจะสามารถ
สร้้างกระแสความเป็็ นผู้้�นำำ� Trendsetter ในการ
สื่่�อสารกัันด้้วยความรััก ความเมตตา เห็็นอกเห็็นใจ
สร้้างความสุุข สร้้างสัันติิ ความสามััคคีี ให้้โอกาส เคารพ
ในศัักดิ์์�ศรีีความเป็็นมนุุษย์์ที่่�เท่่าเทีียมกัันของทุุกคน
ด้้วยจิิตวิิญญาณเซอร์์ เ วีียมที่่ � พี่ ่ � น้้ องมาแตร์์ เ ดอีีฯ
ที่่�ทุุกคนมีี เราจะสามารถเป็็นพลัังร่่วมกัันในการปลุุก
กระแสอารยธรรมแห่่ ง ความรัักในการปฏิิบััติิต่่ อ
ผู้้�อื่่�นให้้เป็็นที่่�นิิยมทั่่�วไป และเป็็นแนวทางที่่�น้้องๆ
เด็็กมาแตร์์รุ่่�นใหม่่จะได้้ก้้าวเดิินตามด้้วยความมั่่�นใจ
เพราะรุ่่�นพี่่�ๆ ปฏิิบััติิเป็็นแบบอย่่าง
เมื่่�อได้้ทราบว่่าสมาคมนัักเรีียนเก่่าฯ จะริิเริ่่�มจััดตั้้�ง
กลุ่่�ม “สานสััมพัันธ์์พี่่�น้้องมาแตร์์เดอีีฯ” ด้้วยความ
ร่่วมมืือร่่วมใจของนัักสัังคมสงเคราะห์์ นัักจิิตวิิทยา
และคุุ ณ หมอจิิตเวช เช่่ น ปื๊๊ � ด -ชนิินทร MD50,
เปิ้้� ล -วรนัันท์์ MD57 และหมอเบญจพร MD68
ดิิฉัันรู้้�สึึกชื่่�นชมเป็็นอย่่างยิ่่�ง น่่าจะเป็็นการช่่วยเหลืือ
รัับฟัังและให้้กำำ�ลัังใจแก่่พี่่�ๆ น้้องๆ มาแตร์์เดอีีฯ
ที่่�กำำ�ลัังคัับข้้องใจ ต้้องการการรัับฟััง กำำ�ลัังใจ และ
ความรััก สิ่่�งนี้้�จะเป็็นประโยชน์์อย่่างยิ่่�งในยามที่่�พี่่�น้้อง
มาแตร์์เดอีีฯ ต้้องการพลัังใจและความช่่วยเหลืือ
ขอให้้ความริิเริ่่�มที่่�งดงามกล้้าหาญเช่่นนี้้�คงอยู่่�ยั่่�งยืืน
เพื่่ � อ ให้้จิิตตารมณ์์ เ ซอร์์ เ วีียมปรากฎเป็็ นรู ู ป ธรรม
สนองความต้้องการของเพื่่�อน พี่่� น้้อง ที่่�มีีศัักยภาพที่่�
จะร่่วมกัันสร้้างโลกที่่�งดงามและดีียิ่่�งๆ ขึ้้�นต่่อไป

Pope Francis stressed on the need to build a “civilization of love,” which he said goes beyond personal
relationships, to address the impact of the global
health crisis.
“A virus that does not recognize barriers, borders, or
cultural or political distinctions must be faced with a
love without barriers, borders, or distinctions,” said
the pontiff in his weekly address.
In his General Audience on Sept. 9, Pope Francis said
humans are social and political beings who are capable
of the “highest expressions of love.”
The pope said “social and political love” are necessary
to human development for people to be able to face
any type of crisis.
“We know that love makes families and friendships
flourish,” he said.
“But it is good to remember that it also makes social,
cultural, economic, and political relationships flourish,
allowing us to construct a ‘civilization of love,’” added
the pontiff, quoting Pope St. Paul VI.
He said inclusive love can “generate social structures
that encourage us to share rather than to compete.”
The pope said that this kind of love allows people
“to include the most vulnerable and not to cast them
aside” helps people express “the best in our human
nature and not the worst.”
“True love does not know the throw-away culture, it
does not know what it is,” he said.
“In fact, when we love and generate creativity, when
we generate trust and solidarity, it is then that concrete initiatives emerge for the common good,” added
the pope.
Pope Francis said the expression of affection and
compassion “is valid” at both the level of the smallest
and largest communities, and in the international level.
“What is done in the family, what is done in the neighbourhood, what is done in the village, what is done
in the large cities and internationally is the same, it
is the same seed that grows, grows, grows and bears
fruit,” he said.
“If you in your family, in your neighbourhood start out
with envy, with battles, there will be war in the end,”
added the pope.
“If you start out with love, to share love, forgiveness,
there will be love and forgiveness for everyone,” said
the pontiff.
				- LiCAS.news
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A FAR COUNTRY
“เป้้าหมายของโรงเรีียน คติิพจน์์ของโรงเรีียน เราไม่่ได้้รัับการสั่่ง� สอน
ด้้วยวาจา เราได้้รัับการสั่่�งสอนด้้วยภาคปฏิิบััติิของมาแมร์์ต่่างๆ
โรงเรีียนมีีความแตกต่่างจากโรงเรีียนอื่่น� เพราะมีีนัักบวชชาวต่่างชาติิ
อยู่่�เต็็มโรงเรีียน มาแมร์์สอนภาษา สอนพระธรรมคำำ�สอนของ
ศาสนาคริิสต์์ให้้กัับนัักเรีียนคริิสต์์ แต่่ไม่่ใช่่เป็็ นการสอนเพื่่�อรู้้�
แต่่เป็็นการสอนภาคปฏิิบััติิ แก่่นของการสอนคือื จะต้้องรัักผู้้�อื่่�นเป็็น
และเชื่่�อมโยงมาถึึงคติิพจน์์ของนัักเรีียนมาแตร์์ฯ ใช้้ภาษาละติินว่่า
Serviam ...ข้้าพเจ้้าจะรัับใช้้ รัับใช้้อย่่างไร อัันดัับแรกคืือจากการ
กระทำำ�ของมาแมร์์ที่่�ไม่่ใช่่การนั่่�งโต๊๊ะและสั่่�งการ

ทำำ�ไมนัักเรีียนมาแตร์์ฯ ทุุกคน
ควรอ่่านหนัังสืือ ... ณ

การเดิินทางของคณะซิิสเตอร์์ธรรมทููต
ที่่�ได้้เดิินทางมายัังดิินแดนที่่�ไม่่เคยรู้้�จััก
หนทางที่่�ไม่่อาจคาดเดาได้้ว่่า
จะพบเจอกัับสิ่่�งใด
ห่่างไกลจากครอบครััวและมิิตรสหาย
เหล่่าซิิสเตอร์์ธรรมทููตนั้้�นมิิได้้หวั่่�นใจ
แต่่ยัังคงยึึดมั่่�นในความตั้้�งใจ
มิิได้้มีีสิ่่�งใดมาทำำ�ให้้สั่่�นคลอน

แดนไกล

อาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร ....เมื่่�อได้้อ่่านหนัังสืือแล้้วจะเข้้าใจความเป็็นมนุุษย์์ของซิิสเตอร์์
MD38 แต่่ละท่่านมากขึ้้�น ซิิสเตอร์์สาวๆ บางท่่านถููกส่่งตััวไปเชีียงใหม่่อยู่่�ที่่�

โรงเรีียนเรยีีนาและไปติิดโรคไข้้ป่่าบ้้างและเสีียชีีวิิต พอได้้ไปเรยีีนา
ไปดููที่่�สุุสานใกล้้ๆ โรงเรีียนก็็เห็็นชื่่�อซิิสเตอร์์เหล่่านั้้�นหลายท่่าน
ยัังทำำ�ให้้รู้้�สึึกถึึงความเสีียสละ คิิดถึึงใจพ่่อแม่่ซิิสเตอร์์เหล่่านั้้�น
การติิดต่่อสื่่�อสารในสมััยนั้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายๆ ณ สมััยนั้้�นส่่งลููกมา
ยัังไม่่ทัันจะอะไรเลยก็็มาเสีียชีีวิิตด้้วยโรคภััยไข้้เจ็็บแล้้ว

ในหน้้าแรกของหนัังสืือเล่่มนี้้ไ� ด้้เขีียนคำำ�สอนของนัักบุุญอััญจลากล่่าวไว้้ว่่า

ฟัังนะ! ลููกรััก!
จงลืืมบ้้านเกิิดของเธอและครอบครััวของเธอ!
เพีียงประโยคแรกในหนัังสืือเล่่ ม นี้้� ก็ ็ ส ะท้้อนความรู้้� สึึ กได้้มากมาย
ทั้้�งก่่อนการเดิินทาง ระหว่่างทาง และปลายทางที่่�ประเทศสยาม เมื่่�อมา
ถึึงประเทศนี้้�แล้้วมัันเป็็นเพีียงจุุดเริ่่�มต้้นของทุุกสิ่่�งทุุกอย่่าง ไม่่ว่่าจะเป็็น
อุุปสรรคนานััปการ ความเสีียสละต่่างๆ ที่่�บางครั้้�งต้้องแลกด้้วยชีีวิิต แต่่
จุุ ด หมายปลายทางคื ื อ การศึึกษาของเด็็ ก ไทยที่่ � มีีคุ ุ ณ ภาพควบคู่่�กัับ
อบรมจิิตตารมณ์์ เ ซอร์์ เ วีียมให้้นัักเรีียนมาแตร์์ เ ดอีีฯ รู้้� จัั กที่่ � จ ะรััก
รัับใช้้ผู้้�อื่่�น คนรอบข้้าง และสัังคมตามศัักยภาพที่่�เราสามารถทำำ�ได้้
ให้้นัักเรีียนเป็็นคนที่่�มีีคุุณธรรม ศีีลธรรม จริิยธรรม มีีความเป็็นผู้้�นำำ�
ที่่�มีีศีีลธรรม นั่่�นคืือจุุดกำำ�เนิิดและคุุณค่่าของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ
และจุุดกำำ�เนิิดนี้้�ถููกวางยาวต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน ทำำ�ให้้โรงเรีียน
มาแตร์์ เ ดอีีวิิทยาลััยเป็็ นสถ าบัันแห่่ ง ความดีี เป็็ น โรงเรีียนสตรีีที่่ �
ทรงคุุณค่่าและทรงเกีียรติิ
หนัังสืือเล่่มนี้้�เคยอยู่่�ในมืือและผ่่านการอ่่านโดยใครหลายๆ คนที่่�จะมา
ถ่่ายทอดความรู้้�สึึกให้้ได้้ฟััง

ซิิสเตอร์์สมจิิตร์์
ครองบุุญศรีี
MD37
จิิตตาธิิการชมรม
ศิิษย์์อุุร์์สุุลิิน

“อ่่านแล้้วได้้คิิดว่่าพระเจ้้าส่่งซิิสเตอร์์เหล่่านั้้�นไปทำำ�งาน ท่่าน
ก็็เชื่่�อและไปตามที่่�พระเจ้้าบอก เมื่่�อมีีอุุปสรรคก็็รัับมัันและมััน
จะค่่อยๆ หายไปเอง ท่่านเหล่่านั้้�นทำำ�ให้้เรามีีชีีวิิตทุุกวัันนี้้�
เพราะความเสีียสละจากรุ่่�นแรกๆ หลายๆ อย่่าง แต่่สร้้างชีีวิิต
ใหม่่ให้้กัับคนรุ่่�นหลัังที่่�ไม่่รู้้�จััก

...ขนาดตััวเองครอบครััวมีีพี่่�น้้อง 11 คน ตอนที่่�จะไปเรีียนหนัังสืือ
เมืืองนอก คุุณแม่่ร้้องไห้้อยู่่�อาทิิตย์์ก่่อนหน้้าที่่�เราจะเดิินทางเพราะ
ไม่่อยากให้้ไป ลองคิิดในทางกลัับกัันคนที่่�ลููกเป็็นนัักบวชคืือลููก
ต้้องเป็็นคนที่่�ดีี เป็็นคนน่่ารัักและพร้้อมที่่�จะทิ้้�งทุุกอย่่างมาอีีก
ประเทศหนึ่่�ง คิิดถึึงคำำ�ว่่าห่่วง ความผููกพััน มัันจะมีีมากสัักแค่่ไหน
การเดิินทางไม่่ใช่่ง่่ายๆ เลย
...ทางสมาคมนัักเรีียนเก่่าฯ เห็็นคุุณค่่ากัับหนัังสืือเล่่มนี้้�ก็็เห็็นด้้วย
คนรุ่่�นใหม่่อ่่านแล้้วอาจจะยากนิิดนึึงเพราะไม่่เห็็นภาพชีีวิิตซิิสเตอร์์
เหล่่านั้้�น แต่่ก็็ยัังน่่าอ่่าน เพื่่�อจะได้้เห็็นว่่าวิิวััฒนาการของโลก
ของการศึึกษาที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ท้้ายสุุดคืือคุุณค่่าของการเสีียสละ
เพื่่�อรัับใช้้ในวิิธีีการที่่�ทำำ�ได้้ นัักบวชคณะอุุร์์สุุลิินไม่่ได้้เลืือกที่่�จะไป
บริิบาลผู้้�ป่่วย ไม่่ได้้เลืือกที่่�จะดููแลเด็็กกำำ�พร้้าหรืือผู้้�สููงอายุุ แต่่เลืือก
ที่่จ� ะให้้การศึึกษาที่่มีีคุ
� ณุ ภาพควบคู่่�ไปกัับอบรมจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียม
เคยมีีอธิิการิิณีีเจ้้าคณะของอุุร์์สุุลิินท่่านหนึ่่�งเขีียนไว้้ว่่าถ้้าซิิสเตอร์์
ทำำ�โรงเรีียนอย่่างมาแตร์์ฯ หน้้าที่่�คืือ Multiply the Multiplier สอน
หนึ่่�งคนเพื่่�อให้้เขาสอนและทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับคนอื่่�นอีีกจำำ�นวนมาก
เพราะฉะนั้้�นไม่่จำำ�เป็็นต้้องรัับเด็็กเยอะๆ รัับเท่่าที่่�จะปลููกฝัังได้้ดีีๆ
เพื่่�อตััวเขา เมล็็ดพัันธุ์์�แห่่งความดีีงามกัับสิ่่�งที่่�ทำำ�เพื่่�อสัังคม มัันจะ
ปรากฏเพิ่่�มมากขึ้้�นในสัังคม”

...ในสมััยก่่อนซิิสเตอร์์ต้้องทำำ�ทุุกอย่่างทั้้�งสอนหนัังสืือ ดููแล
เด็็ก แต่่สมััยนี้้�มีีฆราวาสที่่�มาร่่วมงานกัับเรา มีีคุุณครููมาช่่วย
และคุุณครููเหล่่านี้้ก็� ไ็ ด้้มีีโอกาสมารัับจิิตตารมณ์์ของคณะอุุร์สุ์ ลิิน
ุ
เรามีีชั่่ว� โมงที่่อ� บรมคุุณครููให้้ทำำ�การศึึกษาแบบอุุร์สุ์ ลิิน
ุ ได้้ คุุณครูู
เหล่่านี้้�ช่่วยเป็็นพลัังให้้กัับเรา”
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“สิ่่�งแรกที่่�อ่่านแล้้วรู้้�สึึกด้้วยใจกตััญญููต่่อบรรพสตรีีทุุกท่่านที่่�จากบ้้านเกิิดเมืืองนอน
มาและทำำ�สิ่ง�่ ดีีๆ ในประเทศไทยจนตั้้�งคณะอุุร์สุ์ ลิิน
ุ ในประเทศไทย ซึ่่ง� ปีีนี้้ก็� ปี็ ที่ี �่ 97 แล้้ว
...ที่่�ผ่่านมาได้้สััมผััสกัับมิิชชัันนารีีบ้้าง ได้้เห็็นหััวใจที่่�เต็็มร้้อยกัับช่่วงชีีวิิตที่่�เสีียสละ
สมััยนั้้นยัั
� งไม่่มีีเทคโนโลยีี ยัังไม่่มีีไลน์์ เฟซบุ๊๊�ก การติิดต่่อหากัันด้้วยการจดบัันทึึกชีีวิิต
จริิงที่่�เกิิดขึ้้�น คิิดถึึงครอบครััวก็็กลัับไม่่ได้้ เพราะก่่อนเดิินทางคืือการตััดสิินใจแล้้ว
ละทิ้้�งทุุกอย่่างโดยเฉพาะที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดคืือครอบครััวที่่�จะไม่่ได้้เจอกััน ไปที่่�โลกใหม่่
แผ่่นดิินใหม่่ ชีีวิิตใหม่่ ที่่พ� อขึ้้น� เรืือมาแล้้วก็็ไม่่รู้้ว่� า่ จะต้้องเจอกัับอะไรบ้้างระหว่่างทาง

ซิิสเตอร์์ทิิพย์์กนก
ประสพโชคชััย
อธิิการิิณีีเจ้้าคณะภาคฯ

...เคยได้้คุุยกัับมิิชชัันนารีี มาแมร์์ และซิิสเตอร์์ ท่่านเล่่าว่่าพวกเธอสบาย พวกฉััน
ลำำ�บากมาก แต่่ในความลำำ�บากนั้้�นท่่านก็็มาสร้้างความสุุข สัันติิสุุขมาสร้้างสิ่่�งดีีๆ
ให้้กัับประชาชนคนไทย ทุุกครั้้�งที่่�จััดงานศพให้้มิิชชัันนารีีก็็จะรู้้�สึึกว่่าเราจะต้้อง
กตััญญููกัับความดีีงามต่่อมิิชชัันนารีี ถึึงแม้้จะไม่่ได้้สััมผััสกัับทุุกท่่านในหนัังสืือ
แต่่เวลาอ่่านแล้้วย้้อนกลัับไปก็็รู้้�ว่่าทุุกคนมีีหััวใจที่่�รัักเมืืองไทย”

“บ้้านเมืืองเขาสบายกว่่าบ้้านเมืืองเรา อย่่างน้้อยอากาศ
บ้้านเขาก็็เย็็นสบายกว่่าบ้้านเมืืองเรา พอมาเจออากาศ
อย่่างบ้้านเมืืองเราเขาก็็อยู่่�กัันได้้ ตอนเป็็นนัักเรีียน
เวลามาแมร์์สอนก็็เห็็นว่่าท่่านโอเคกัับสภาพแวดล้้อม
ตั้้�งใจอบรมสั่่�งสอนพวกเราและคอยตัักเตืือนเวลาเรา
นอกลู่่�นอกทาง ใจเย็็น ให้้โอกาส ไม่่หยุุดยั้้�งที่่�จะสอน
รููปแบบการใช้้ชีีวิิต ความสม่ำำ�� เสมอ ความเอาจริิงเอาจััง
และที่่�ตััดสิินใจมาบวชคณะนี้้�เพราะในแง่่การศึึกษา
เห็็นมาแมร์์ทุ่่�มเท พอมาบวชจริิงๆ ก็็เห็็นว่า่ มาแมร์์ต้้อง
เจอกัับอะไรเยอะมาก เจอความหลากหลายใน
ความคิิดและใช้้ชีีวิิตที่่�เรีียบง่่าย”
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ซิิสเตอร์์รวงกาญจนา
ขิินะผา MD42

ซิสเตอร์ลดาพร พิชิตพสุธาดล
MD47

“เห็็นชีีวิิตของซิิสเตอร์์ที่่�เริ่่�มต้้นจากการเดิินทางที่่�
ไม่่รู้้�จัักประเทศสยามเลยว่่าอยู่่�ตรงไหน ลัักษณะ
เป็็นอย่่างไร การเดิินทางอัันแสนยาวนานด้้วยเรืือ
ต้้องปรัับตััวทุุกอย่่างตั้้�งแต่่อากาศ อาหาร วััฒนธรรม
ที่่�ไม่่เหมืือนกััน ต้้องมาประเทศสยามซึ่่�ง ณ เวลานั้้�น
ที่่�มีีความยากลำำ�บากไม่่เหมืือนปััจจุุบััน ความมุ่่�งมั่่�น
ในชีีวิิตที่่�อุุทิิศทุุกอย่่างให้้กัับพระเจ้้านั่่�นคืือหััวใจ
สำำ�คััญให้้เป็็นพลัังที่่�จะคิิดแก้้ไขปััญหา ต้้องอดทน
มาก ภาวะทั้้�งหมดที่่�ต้้องปรัับตััวในฐานะที่่�เป็็นมนุุษย์์
ตั้้�งคำำ�ถามมาตลอดว่่า เพราะอะไรที่่�เป็็นจุุดที่่�ลึึกที่่สุ� ุด
ได้้อุุ ทิิ ศตััวขนาดนี้้� นั่่ � น คื ื อ พระหััตถ์์ ศ รััทธาและ
พระพรพระเจ้้ามัันคืือรากเหง้้า คืือชีีวิิตที่่พ� วกเขาให้้กัับ
พวกเราได้้อยู่่�สุุขสบายมาจนทุุกวัันนี้้�”

“ครั้้�งหนึ่่�งมีีงานโรงเรีียนแล้้วซิิสเตอร์์เอาหนัังสืือมาวางและแจก แต่่ไม่่มีีใคร
เอาเลย เลยขอไปอ่่าน 2 วัันต่่อมาก็็กลัับมาหาซิิสเตอร์์และบอกว่่าหนัังสืือ
เล่่มนี้้�ควรขายนะคะ ไม่่ควรแจกฟรีีเพราะอ่่านแล้้ววางไม่่ลง พิิมพ์์ไป 3 ครั้้�ง
ก็็ซื้้�อทุุกครั้้�ง อ่่านทั้้�ง 3 ครั้้�ง มัันกิินใจ ซิิสเตอร์์ต้้องอดทนมาก มัันยาก
มากกว่่าจะเป็็นโรงเรีียนมาแตร์์ฯ ในหนัังสืือเล่่มนี้้�เป็็นบัันทึึกจดหมายที่่�ติิดต่่อ
ระหว่่างซิิสเตอร์์ด้้วยกััน ผู้้�เขีียนเรีียบเรีียงได้้เก่่งมาก กว่่าจะหาข้้อมููลปะติิด
ปะต่่อกัันเป็็นเรื่่�องราว ไม่่มีีโรงเรีียนไหนเลยที่่�มีีประวััติิแบบโรงเรีียนเรา
ตั้้�งแต่่ปลายรััชกาลที่่� 6 ถึึงสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 มาแมร์์ทรมานมากกว่่าจะ
มาเป็็นโรงเรีียนได้้ เริ่่�มแรกเดิินทางมายัังไม่่รู้้�เลยมาสยามอยู่่�ที่่�ไหนเพราะ
ตอนแรกต้้องไปเมืืองจีีนแต่่ปรากฏมาประเทศสยามแทน ตอนแรกก็็อยู่่�บ้้าน
โทรมๆ อยู่่�กัับเด็็กกำำ�พร้้าต้้องอดทนมากๆ ถ้้าเราไม่่เริ่่�มอ่่านเราจะบอกเด็็กๆ
รุ่่�นต่่อไปจะไม่่ได้้เลยว่่าโรงเรีียนมาจากไหน เราถึึงต้้องภููมิิใจที่่�เป็็นนัักเรีียน
มาแตร์์ฯ อ่่านตอนแรกๆ ก็็ร้้องไห้้ พออ่่านรอบต่่อๆ ไปก็็สงสารซิิสเตอร์์มาก
มีีหลายเหตุุการณ์์ที่่�ซิิสเตอร์์ต้้องผ่่านมา นึึกถึึงซิิสเตอร์์ว่่าทำำ�ไมถึึงได้้ทรมาน
อย่่างนั้้�น จึึงอยากให้้พวกเรากลัับมาช่่วยโรงเรีียนกัันบ้้างค่่ะ”

ศรีีมนา สุุริิยะ
MD36
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คุุณครููทีีนามารีี
ผลาดิิกานนท์์
MD52

“โรงเรีียนประกอบด้้วยหลายส่่วน เริ่่�มจากนัักบวชที่่�สืืบทอด
ต่่อกัันมา ก็็มีีความรัักความศรััทธาในพระเจ้้าที่่�ส่่งต่่อกัันมา
ทำำ�ให้้เรารู้้�ว่่าเราทำำ�งานต้้องมีีเป้้าหมายและมุ่่�งมั่่�นไปทางนั้้�น
ต่่อเนื่่อ� งความเป็็นมาแตร์์ฯ คือื ทุ่่�มเทในการทำำ�งานและคิิดว่่าพรุ่่�งนี้้�
จะดีีกว่่าวัันนี้้�และก้้าวต่่อไป ถ้้าอ่่านในหนัังสืือจะรู้้�เลยว่่าซิิสเตอร์์
ไม่่ยอมหยุุด ไม่่พอใจแค่่นี้้�แต่่จะพััฒนาต่่อ มีีเรื่่�องอะไรก็็จะอดทน
และมัันจะผ่่านไปได้้ รากของมาแตร์์ฯ คืือเชื่่�อมั่่�นในความรััก
ของพระเจ้้า การรัักเพื่่�อนมนุุษย์์ การช่่วยเหลืืออื่่�นๆ โดยมีี
ทิิศทางมีีมิิชชั่่น� ที่่�ก้้าวต่่อไปเรื่่�อยๆ”

หนัังสืือเล่่มนี้้�เหมืือนประวััติิศาสตร์์ของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััยที่่�ประสิิทธิ์์�ประสาทวิิชาทั้้�งด้้านความรู้้�
และสัังคมให้้นัักเรีียนทุุกคนตลอดมา ถ้้าไม่่มีีคณะซิิสเตอร์์ผู้้�บุุกเบิิกคงไม่่มีีโรงเรีียนที่่�เรารัักอย่่างทุุกวัันนี้้�
พวกเราขอระลึึกถึึงพระคุุณของคณะนัักบวชอุุร์์สุุลิินที่่�อุุทิิศตนเพื่่�อการศึึกษาของเด็็กนัักเรีียนหญิิงไทยและ
การเสีียสละที่่�เป็็นแบบอย่่างให้้กัับพวกเราควบคู่่�ไปกัับการอบรมบ่่มเพาะให้้นัักเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ เป็็นคนที่่�
สมบููรณ์์แบบพร้้อมที่่�จะรัักและรัับใช้้ผู้้�อื่่�นรวมถึึงสัังคม หนัังสืือนี้้�คืือคำำ�ตอบที่่�จะตอบทุุกสิ่่�งถึึงรากเหง้้า
ของโรงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ ซึ่่�งนัักเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ ทุุกคนควรได้้อ่่าน

ณ แดนไกล (A Far Country)
หนัังสืือเล่่มนี้้�มีีขายที่่�ห้้องการเงิิน
ทั้้�งภาษาไทยและอัังกฤษ
ราคาเล่่มละ 200 บาท
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MUSIC

ทีีมแต่่งเพลง

นัักร้้องมาทั้้�งหมด 16 คน อายุุตั้้�งแต่่ 6 ขวบ ถึึงอายุุ
65 ปีีค่่ะ เรีียกได้้ว่่าเป็็น “ตััวแม่่” ของการร้้องเพลงใน
แต่่ละรุ่่�นเลยก็็ว่่าได้้

อริศรา
ชวนไชยสิทธิ์
(ลูกปูน)
MD77
Creative Director/
Lyricist

Q: เมื่่�อได้้รัับการทาบทามจากอาจารย์์สุุมิิตราเริ่่�ม
กระบวนการทำำ�งานต่่ออย่่างไรคะ
ครูู เ ปตอง: อาจารย์์ สุ ุ มิิ ตราโทรมาถามว่่ า สะดวก
แต่่งเพลงให้้ได้้ไหม เราก็็บอกว่่าได้้ครัับ และถามว่่า
ให้้ใครมาเขีียนคำำ�ร้้อง เราก็็บอกว่่าคนเขีียนคำำ�ร้้อง
ต้้องมีีทิิศทางที่่�ตรงกััน ต้้องมีีความรู้้�ด้้านภาษาและ
ดนตรีีด้้วย เราก็็เลยเสนอชื่่�อลููกปููน มาย และนลิิน
เพราะเราเคยทำำ�งานด้้วยกัันมาหลายครั้้�งแล้้ว

บทเพลงอัันล้ำำ��ค่่าแด่่คุุณครููด้้วยดวงใจ

ในช่่วงสถานการณ์์ที่่�ยากลำำ�บากเช่่นนี้้� มิิใช่่เรื่่�องง่่าย
เลยที่่�จะรวมตััวกัันทำำ�งานที่่�ยากลำำ�บากให้้สำำ�เร็็จได้้
ครั้้� ง นี้้� เ รีียกได้้ว่่ า เป็็นช่ ่ ว งเวลาแห่่ ง ประวััติิศาสตร์์
ที่่ � เ หล่่ า นัักเรีียนมาแตร์์ ทั้้ � ง ศิิษย์์ เ ก่่ า และศิิษย์์
ปัั จ จุุ บััน ได้้มารวมตััวกัันเพื่่ � อ หล่่ อ หลอมใจให้้เป็็ น
หนึ่่�งเดีียวเพื่่�อสร้้างสรรค์์กิิจกรรมดีีๆ ผ่่านบทเพลง
“แค่่เพีียงหัันกลัับมา” เพื่่�อคุุณครููอัันเป็็นที่่�รััก

และครูู โรงเรีียนมาแตร์์วิิทยาลััยจึึงได้้ร่่วมกัันสร้้างสรรค์์
กิิจกรรมอีีกรูู ป แบบหนึ่่ � ง คืือ การจััดทำำ � บทเพลงสุุ ด
ประทัับใจ “แค่่เพีียงหัันกลัับมา” ผลงานจากการ
ประพัันธ์์เนื้้�อร้้อง ทำำ�นอง และขัับร้้องโดยนัักเรีียนเก่่า
และนัักเรีียนปััจจุุบัันมาแตร์์เดอีีฯ เพื่่�อเป็็นการแสดง
ความกตััญญููกตเวทีีแด่่คุุณครููที่่�เคยประสิิทธิ์์�ประสาท
วิิชาความรู้้�แก่่พวกเรา

เปิ้้�ล วรนัันท์์: พอพี่่�ป๊๊อดบอกว่่าเราจะทำำ�วิิดีีโอและมีี
เพลงประกอบเลยคิิดว่่าเราน่่าจะมีีเพลงใหม่่ ทำำ�เป็็น
โปรเจกต์์ให้้มีีคนมาสนัับสนุุนจนสุุดท้้ายออกมาเป็็น
ไอเดีียนี้้� เมื่่�อนำำ�โปรเจกต์์ไปปรึึกษาอาจารย์์สุุมิิตรา
อาจารย์์ก็เ็ ห็็นด้้วยและแนะนำำ�คุณุ ครููเปตอง ดร. พงศ์์พูนู
พิิบููลย์์เกษตรกิิจกัับน้้องมาย-พริิมา ผู้้�พััฒน์์ MD77
Q: จุุ ด เริ่่ � ม ต้้ น ของโปรเจกต์์ นี้้ � มี ี ที่่ � ม าที่่� ไ ปอย่่ า งไร จากนั้้นก็
� ร็ วมทีีมอีีก 2 คน คือื ลููกปููน-อริิศรา ชวนไชยสิิทธิ์์�
ใครเป็็นคนเริ่่�มต้้นไอเดีียนี้้�คะ
MD77 และ นลิิน-กมลนลิิน กมลนาวิิน MD77 ซึ่่�ง
ป๊๊อด อรนุุช : ทุุกปีีเราจะจััดกิิจกรรมประจำำ�ปีี MD RUN ทีีมนี้้�เคยทำำ�งานร่่วมกัันอยู่่�แล้้วเป็็นทีีมที่่�สนิิทสนมกััน
แต่่ด้้วยสถานการณ์์ปัจั จุุบัันไม่่เอื้้อ� อำำ�นวยให้้เกิิดการจััด พููดภาษาเดีียวกัันเลยง่่ายต่่อการทำำ�งาน
กิิจกรรมที่่�รวมตััวกััน เราจึึงต้้องเปลี่่�ยนรููปแบบการจััด
กิิจกรรมใหม่่ ในปีี นี้้ � ท างมูู ล นิิธิิมาแตร์์ เ ดอีีโดย ก้้อย กุุลฤดีี : พอได้้ยิินว่่าจะมีีโปรเจกต์์นี้้เ� ราเลยนั่่ง� นึึกว่่า
การประสานงานของสมาคมนัักเรีียนเก่่ามาแตร์์เดอีี รู้้�จัักใครที่่�มีีความสามารถในการร้้องเพลง เราคิิดว่่า
วิิทยาลััย ในพระบรมราชููปถััมภ์์และสมาคมผู้้�ปกครอง เพลงนี้้�เป็็นเพลงของทุุกคน จึึงได้้คััดเลืือกและเชิิญ
วารสารเซอร์์เวีียมฉบัับนี้้�พิิเศษกว่่าใครเพราะเราจะพา
ไปสััมผััสเรื่่�องราวความผููกพัันอัันแน่่นแฟ้้นของทีีมแต่่ง
เพลง “แค่่เพีียงหัันกลัับมา” เบื้้อ� งหลัังบทเพลงอัันล้ำำ�ค่
� า่
และภาคภููมิิใจโดยเราได้้บัันทึึกบทสนทนาอัันแสน
อบอุ่่�นมาให้้พี่่�น้้องชาวมาแตร์์ฯ ได้้อิ่่�มเอมใจไปด้้วยกััน
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วารสารเซอร์์เวีียม

Q: เล่่าถึึงวิิธีีการทำำ�งานเพลงนี้้� ให้้ฟัังหน่่อยว่่าเป็็น
อย่่างไร แต่่งเนื้้�อร้้องหรืือทำำ�นองขึ้้�นมาก่่อน
ครููเปตอง: ขอเล่่าเชิิงวิิชาการก่่อน ถ้้าเป็็นเพลงภาษา
อัังกฤษเราจะเขีียนเนื้้�อร้้องหรืือแต่่งทำำ�นองก่่อนก็็ได้้
เพราะคำำ�ภาษาอัังกฤษไม่่มีีวรรณยุุกต์์แต่่ถ้้าภาษาไทย
จะมีีเรื่อ�่ งวรรณยุุกต์์เข้้ามาเกี่่ย� วข้้อง ดัังนั้้น� ในภาษาไทย
เรีียกว่่าทำำ�งานกัันไปแบบคู่่�ขนานเราจะต้้องคุุยกัันว่่า
คำำ�นี้้�ถ้้าใส่่เมโลดี้้�นี้้�ฟัังแล้้วมัันเหน่่อเราก็็ต้้องบอกน้้องๆ
ให้้หาคำำ�มาใส่่ให้้พอดีีกัับเมโลดี้้ข� องเรา ในขณะเดีียวกััน
ผมเขีียนทำำ�นองขึ้้�นมาหนึ่่�งอััน น้้องๆ ก็็จะบอกว่่า
ทำำ�นองนี้้มััน
� เก่่าไปหน่่อย เราก็็จะปรัับเมโลดี้้� หรืือถ้้าเป็็น
เนื้้�อร้้องเราก็็จะบอกว่่า คำำ�นี้้�มัันตรงไปไหมเราอาจจะ
ต้้องใช้้ภาษาที่่เ� บาลงกว่่านี้้ห� รืือเปล่่า ก็็มีีการปรัับจููนเข้้า
หากัันมาเรื่่�อยๆ ครัับ
Q: คอนเซ็็ปต์์การเขีียนเพลงนี้้�เป็็นอย่่างไรบ้้างคะ
ลููกปููน : เราได้้โจทย์์มาว่่าอยากทำำ�เพลงให้้คนกลุ่่�ม
นี้้�หัันมาสนัับสนุุนโรงเรีียน เราก็็วิิเคราะห์์ว่่าศิิษย์์เก่่ามีี
อายุุเท่่าไหร่่กัันบ้้าง เราก็็ใส่่ลงไปทั้้�งหมด เขีียนเหมืือน
คำำ�บรรยายของตััวละคร หลัังจากนั้้�นมายก็็คอยตบ
คำำ�บรรยายทั้้�งหมดที่่�เราเขีียนและมายก็็เริ่่�มเขีียนเป็็น
กลอน จากนั้้�นเราก็็อยากให้้เป็็นแบบ Story Telling
มากกว่่า ตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�ไปโรงเรีียน วัันที่่�เราล้้ม
วัันที่่�คุุณครููผลัักดัันเรา วัันที่่�เราเรีียนจบ ไปเรีียนต่่อ
มหาวิิทยาลััยแล้้วกลัับมาเยี่่�ยมคุุณครููประมาณนี้้�ค่่ะ
โดยเราใช้้ 3 คำำ�หลััก คืือ “ข้้างหน้้า ข้้างๆ และ
ข้้างหลััง” ซึ่่�งเป็็นคำำ�ที่่มีีค
� วามหมาย

composing team

แค่่เพีียงหัันกลัับมา

ดร. พงศ์์พููน
พิิบููลย์์เกษตรกิิจ
(เปตอง)
Composer

มาย: ตอนแรกพี่่ � เ ปิ้้� ล โทรมาเล่่ า จุุ ด ประสงค์์ ข อง
โครงการและพููดขึ้้�นมาประโยคหนึ่่�งว่่า “เราเข้้ามา
โรงเรีียนและไม่่รู้้�จัักอะไรเลย ก็็มีีคุุณครููที่่�จัับมืือเราพา
ไปรู้้�จัักกัับที่่�ที่่�แปลกใหม่่จนเป็็นที่่�ที่่�เราคุ้้�นเคย” เราก็็
เอาบรีีฟตรงนี้้�ไปคุุยต่่อกัับลููกปููน นลิิน และครููเปตอง
จนเกิิดเป็็นภาพที่่�เราอยากจะเล่่าค่่ะ

พริิมา ผู้้�พััฒน์์
(มาย)
MD77
Lyricist

กมลนลิิน
กมลนาวิิน
(นลิิน)
MD77
Lyricist
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MUSIC

consulting team

นัักร้้อง

ทีีมที่่�ปรึึกษา

อรนุุช ว่่องปรีีชา
(ป๊๊อด) MD49

กุุลฤดีี ชวนไชยสิิทธิ์์�
(ก้้อย) MD49

“ข้้างหน้้า”... เมื่่�อพวกเราเข้้าสู่่�โลกใบใหม่่ที่่�ไม่่เคย
คุ้้น� ตามาก่่อน จะเดิินไปทางไหนจะเดิินไปอย่่างไร เมื่่อ�
มองไปข้้างหน้้า มีีครููยื่่�นมืือมาจููงให้้พวกเราเดิินตาม
“ข้้ า งๆ”... เมื่่ � อ พวกเราเติิบโตขึ้้� นครูู ที่ ่ � เ คยเดิินนำำ �
หน้้าเราคอยจููงให้้เดิินตาม กลัับจููงให้้เดิินอยู่่�ข้้างๆ
คอยชี้้� ท างสนัับสนุุ น และให้้กำำ �ลัั งใจคอยประคัับ
ประคองให้้ก้้าวเดิินต่่อไปได้้อย่่างมั่่�นคง
“ข้้างหลััง” ... เมื่่�อพวกเราเรีียนจบ ครููที่่�เคยอยู่่�ข้้างๆ
กลัับยืืนอยู่่�ข้้างหลัังคอยเป็็ นกำ ำ �ลัั งใจและมองดูู
ความสำำ�เร็็จของพวกเรา

รวิสรา สมะลาภา
(PT) MD87

“เราเติบโตจากคุณครู
ที่ได้สอนพวกเรา...
นักเรียนมาแตร์ฯ...
ให้ร่วมกันสร้างสังคมที่
งดงาม นับเป็นพระคุณ
ที่ยิ่งใหญ่ค่ะ”

รู้้�สึึกดีีใจที่่�ได้้ถ่่ายทอด
บทเพลงที่่�มีีความหมายนี้้�
ทำำ�ให้้ได้้นึึกย้้อนถึึง
ความทรงจำำ�ที่่�ดีีที่่�สุุด
ในสมััยเรีียน ช่่วงเวลา
ที่่�มีีคุุณครููของพวกเรา
อยู่่�ข้้างๆ เสมอค่่ะ

ดีีใจที่่�ได้้มีีโอกาสเป็็น
ส่่วนร่่วมเล็็กๆ ในการ
กลัับมาทำำ�ประโยชน์์เพื่่�อ
คุุณครููมาแตร์์เดอีีทุุกท่่าน
และระลึึกถึึงคำำ�สอนของ
คุุณครููเสมอค่่ะ

“ขอขอบคุุณทางโรงเรีียน
มาเเตร์์เดอีีวิิทยาลััยที่่�
มอบโอกาสให้้ทีีได้้
ตอบแทนพระคุุณ
ขอบคุุณครููนะคะ”

แค่่เพีียงหัันกลัับมาย้้อน
ภาพในวัันวาน วัันที่่�
คุุณครููอยู่่�ข้้างๆ เรา
หล่่อหลอมให้้เราเป็็น
เราจนถึึงทุุกวัันนี้้�

คนเสีียงใสๆ ไม่่ต้้องเค้้นอะไรเลย พอมีีความนิ่่ง� ในเสีียง
เราก็็คิิดแล้้วว่่าคนนี้้�แหละต้้องร้้องปิิดเพื่่�อสื่่�อประโยค
สุุดท้้ายของเพลงว่่าเราต้้องการขอบคุุณคุุณครูู

Q: ใครเป็็นคนคััดเลืือกนัักร้้องสำำ�หรัับเพลงนี้้� รวมถึึง
เลืือกว่่าท่่อนไหนใครจะเป็็นคนร้้อง
ลููกปููน: แม่่ก้้อย-กุุลฤดีี รู้้�จัักและมีีรายชื่่�อนัักร้้องของ
โรงเรีียนอยู่่�แล้้ว จากนั้้�นพวกเราก็็แคสต์์นัักร้้องจาก
น้ำำ��เสีียง อายุุ และวััยวุุฒิิ ช่่วงแรก “ข้้างหน้้า”
เป็็นเรื่อ�่ งราวของวััยเด็็ก อยากได้้นัักร้้องที่่เ� ป็็นเด็็กหน่่อย
นลิิน: มัันแค่่หัันกลัับมาจริิงๆ นะคะ แล้้วรู้้�เลยว่่า “ข้้างๆ” อยู่่�ในวััยเรีียน และ”ข้้างหลััง” อยู่่�ในวััย
แค่่หัันกลัับมาแล้้วเขาต้้องทำำ�อะไร
ที่่�มีีประสบการณ์์แล้้ว ซึ่่�งแต่่ละคนมีีน้ำำ��เสีียงเหมาะ
กัับบางประโยค เช่่น แก้้ม-กุุลกรณ์์พััชร์์ MD77 เรา
Q: ได้้ข่่าวว่่าครููเปตองมีีกลเม็็ดซ่่อนโน้้ตเพลงบาง ให้้ร้้องประโยคที่่�เป็็นการขอบคุุณ ซึ่่�งพื้้�นฐานของแก้้ม
โน้้ตในเพลงนี้้�ด้้วย
เคยร้้องเพลงไทยเดิิมและเพลงมิิวสิิคััล เนื้้�อเสีียงที่่�เป็็น

นลิิน: เราเป็็นคนรวบรวมวิิดีีโอก็็จะเจอปััญหาเรื่่�อง
เทคโนโลยีีบ้้างถ้้าเป็็นผู้้�ใหญ่่หน่่อยอาจจะใช้้ Google
Drive ไม่่เป็็น และไม่่รู้้�จะส่่งไฟล์์ให้้เราอย่่างไร เรื่่�องที่่�
สองคืือการแบ่่งท่่อนร้้องที่่�ลููกปููนแบ่่งให้้ แต่่ละคนจะรู้้�
ละเอีียดเลยว่่าร้้องท่่อนไหนบ้้าง ถ้้ามีีไฟล์์ไหนไม่่ผ่่าน
เราก็็ต้้องติิดต่่อกลัับรายคนค่่ะ

Q: ที่่�มาของคำำ�ว่่า “เพีียงแค่่หัันกลัับมา” เป็็นอย่่างไร
บ้้างคะ
ครููเปตอง: คืือต้้องไม่่มากไป ไม่่น้้อยไป ฟัังแล้้วต้้อง
ปิ๊๊�ง มัันยากมากเลยแต่่พอได้้คำำ� “แค่่เพีียงหัันกลัับมา”
เออมัันใช่่เลยนะ

วารสารเซอร์์เวีียม

ฤทััย สุุทธิิกุลุ พานิิช
(นาเดีีย) MD69

ครููเปตอง: นอกจากนัักร้้องแล้้วเรายัังได้้นัักดนตรีีที่่�
เป็็นนัักเรีียนเก่่ามาสร้้างสีีสัันอีีก 2 คน คืือ กััลยาณ์์
พงศธร MD72 มาเป่่าฟลููต และ อโรชา กิิตติิวิิทยากุุล
MD75 มาเล่่นกีีต้้าร์์ให้้ด้้วย

นลิิน: จริิงๆ แล้้วเราต้้องการให้้ใครก็็ตามที่่�ได้้ฟัังเพลง
นี้้� ซึ่่ง� เด็็กมาแตร์์ฯ คงมีีประสบการณ์์เหมืือนกัันสามารถ
เอาตััวเองมาสวมในที่่�ของเด็็กคนนี้้�เป็็นตััวเองได้้เลย
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ครููเปตอง: จริิงๆ แล้้วการแต่่งเพลงคืือการที่่�เราต้้อง
พููดอะไรก็็ได้้ให้้คนฟัังเชื่่�อเรา ผมเลยคิิดว่่าต้้องทำำ�ให้้
คนฟัังเพลงนี้้ช� อบแบบที่่ไ� ม่่รู้้ตัั� ว เนื่่อ� งจากโรงเรีียนมีีเพลง
“Mater Dei” และเพลง “Serviam” ผมก็็คิิดไว้้ในใจว่่า
จะทำำ�ยัังก็็ได้้ให้้ซ่่อนทำำ�นองของสองเพลงนี้้�ไว้้ในเพลง
เดีียวกััน แต่่ไม่่ให้้คนฟัังรู้้�ว่่าอยู่่�ส่่วนไหน คล้้ายกัับเรา
ดูู ล ะครทีีวีีและเราบอกว่่ าทำำ � ไมเพลงละครเพลงนี้้�
เพราะจััง เพราะบางทีีคนทำำ�เพลงเอาเพลงต้้นเรื่อ�่ งและ
เพลงท้้ายเรื่่�องไปซ่่อนในเพลงละครนั่่�นเองครัับ

กุุลกรณ์์พััชร์์ เมอร์์นาร์์ด ชีีรณััฐ ยููสานนท์์
(แก้้ม) MD77
(น้ำำ�ช
� า) MD77

Q: อยากให้้เล่่าเรื่่�องการทำำ�งานในช่่วงสถานการณ์์
ที่่�ยากลำำ�บากหน่่อยค่่ะ
ครููเปตอง: เราทำำ�งานกัันทั้้�งหมดประมาณเดืือนครึ่่�งได้้
เราทำำ�งานผ่่าน Zoom กัันทุุกขั้้�นตอนเรีียกว่่าโหด
มากอยู่่�เหมืือนกััน ทั้้� ง ตอนแต่่ ง เพลง เล่่ น ดนตรีี
เอามาประกอบกััน คนนึึงร้้อง อีีกคนเล่่ น ดนตรีี
เสีียงสััญญาณที่่ � มีี การดีีเลย์์ บ้้ าง เรีียกว่่ า เราไม่่
เคยทำำ � งานกัันแบบนี้้� เ ลย โอ้้โห มัันโหดมากนะ
เรีียกว่่าทำำ�งานกัันแบบ New Normal (หััวเราะ)

มาย: นลิินเหมืือนเข้้ามาช่่วยทำำ�ให้้ภาพมัันชััดมากขึ้้�น
เวลาเราเขีียนจะได้้ถููกช่่วงเวลา และที่่�ได้้บอกพี่่�เปตอง
ไปว่่าอยากได้้เพลงที่่�ไม่่หยุุดอยู่่�กัับที่่� อยากให้้เพลง
มีีการก้้าวผ่่านช่่วงเวลาต่่างๆ
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วรนัันท์์ ประเสริิฐเมธ
(เปิ้้�ล) MD57

มาริิสา หนุุนภัักดีี
(สา) MD54

Q: ช่่วยเล่่าขั้้�นตอนช่่วงอััดเพลงนี้้�ให้้ฟัังหน่่อยค่่ะว่่า
ยุ่่�งยากแค่่ไหน
ลููกปููน: การทำำ�งานในช่่วงนี้้�เราไม่่ได้้ให้้ทุุกคนเข้้า
ห้้องอััด แต่่ให้้อััดเสีียงจากที่่บ้้� านแล้้วส่่งมาให้้เรา

ก้้อย กุุลฤดีี: ปกติิขั้้�นตอนการอััดเพลงเราจะต้้อง
เช่่ า ห้้องอััด เราจะเรีียกนัักร้้องทุุ ก คนไปอััดเสีียง
ซึ่่�งเราทำำ�ดนตรีีมาแล้้ว ที่่�ห้้องอััดก็็จะเงีียบและมีีหููฟััง
มีีมืืออาชีีมาทำำ�ให้้เสร็็จสรรพ พอมาครั้้�งนี้้�นัักร้้องบาง
SERVIAM October 2021
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MUSIC
ท่่านก็็บอกว่่าถ้้าไม่่ต้้องออกจากบ้้านก็็สามารถอััด
เสีียงให้้ได้้ เพราะว่่าเป็็นช่ว่ งล็็อกดาวน์์ เราก็็ต้้องคุุยกััน
ผ่่าน Zoom ค่่ะ

นัักร้้อง

ญาริินดา บุุนนาค
(นิินา) MD69

ศุุภาพิิชญ์์ ว่่องสุุวรรณ
(ไหม) MD83

พััศญา จิิรมณีีกุุล
(มิ้้�นท์์) MD70

อสมาพร ชวนไชยสิิทธิ์์�
(ทราย) MD83

พรรณพฤกษา ภาสวรวิิทย์์
(ฮานะ) MD97

“ยิินดีีอย่่างยิ่่�งที่่�ได้้มีี
โอกาสมาร่่วมทดแทน
คุุณคุุณครููกัับเพื่่�อนๆ
พี่่�ๆ น้้องๆ ถึึงจะไม่่มีี
โอกาสมารวมตััวกัันได้้
แต่่โชคดีีที่่�เทคโนโลยีี
สามารถช่่วยพวกเรา
ทำำ�เพลงนี้้�ออกมาได้้
สำำ�เร็็จค่่ะ”

“รู้้�สึึกเป็็นเกีียรติิที่่�ได้้
ร่่วมงานกัับพี่่�ๆ น้้องๆ
ทุกท่าน และประทับใจ
มากที่แม้ว่าการท�ำงาน
จะท้าทายเพราะจาก
สถานการณ์มากแค่ไหน
แต่ดว้ ยพลังของความรัก
ที่อยากจะมอบให้คุณครู
ก็สามารถท�ำให้ทุกคน
มารวมตัวกันและท�ำให้
ผลงานนี้เกิดขึ้นได้อย่าง
ดีที่สุดค่ะ”

“ดีีใจและเป็็นเกีียรติิอย่่าง
มากที่่�ได้้กลัับมาร้้องเพลง
ให้้โรงเรีียนอีีกครั้้�ง แต่่
คราวนี้้�ในรููปแบบดิิจิิตอล
ในยุุคโควิิด ที่่�ต้้องอััดเอง
กัับโทรศััพท์์มืือถืือที่่�บ้้าน
ซึ่่�งก็็มีีความท้้าทายอยู่่�
แต่่ก็็ทำำ�เต็็มที่่�เพราะ
คุุณครููเป็็นผู้้�มีีพระคุุณต่่อ
พวกเรา ขอบคุุณที่่�ให้้
มิ้้�นท์์ได้้มีีโอกาสเป็็นส่่วน
หนึ่่�งของโปรเจกต์์ที่่�ดีีๆ
แบบนี้้�ค่่ะ”

“I’m very grateful
to be a part of this
project from across
the world! Not only
that I had a chance
to work with talented
reputable alumni and
students, but I also
got to give back to
the teachers who
have shaped me to
be who I am today.”

หนููอยากให้้คุุณครููทุุกท่่าน
อยู่่�เป็็นรั้้�วความรััก เป็็น
พืืนฐานแห่่งความเข้้าใจ
เป็็นแสงสว่่างส่่องนำำ�ปััญญา
ให้้พวกหนููแบบนี้้�ตลอดไปค่่ะ

โน้้ตเพลง

ทุุกครั้้�งเมื่่�อมีีคนถามว่่า
“หนููเรีียนอยู่่�โรงเรีียนอะไรคะ”
หนููตอบคำำ�ถามนั้้�นด้้วย
ความภาคภููมิิใจเสมอมาค่่ะ
ว่่า “หนููเรีียนที่่�มาแตร์์เดอีี
วิิทยาลััย”

นัักร้้อง

Q: ช่่วยเล่่าความประทัับใจของแต่่ละคนในการทำำ�
เพลงนี้้�ให้้ฟัังหน่่อยค่่ะ
ครูู เ ปตอง: เพลงที่่ � เ ราทำำ �ต่ ่ อ ให้้ไม่่ มีี ใครชอบเลย
แต่่ อ ย่่ า งน้้อยยัังมีีพวกเรา 4 คนที่่ � ช อบเพลงนี้้�
เพราะเราสร้้างขึ้้�นมาเอง ผมเชื่่�อว่่างานศิิลปะทุุกชิ้้�น
ต่่อให้้ใครไม่่เข้้าใจ แต่่พวกเราเข้้าใจว่่าทำำ�อะไรกัันอยู่่�
และออกมาเป็็นงานชิ้้�นนี้้�ได้้ก็็ถืือว่่ามัันเป็็นการประสบ พััทธนัันท์์ เสนางค์์นารถ พิิชชาภา ชนาพรรณ
(เกรซ) MD103
(มีีมี่่)� MD91
ผลสำำ�เร็็จบางอย่่างในชีีวิิตผมแล้้ว
ลููกปููน: ประทัับใจตอนที่่�นัักร้้องส่่งไฟล์์มา เราบอก
กัับนัักร้้องบางคนว่่า เราอยากให้้ร้้องประโยคนี้้�ให้้
หน่่อย เผื่่�อว่่านัักร้้องคนอื่่�นอััดร้้องมาไม่่สมบููรณ์์
เขาก็็ อัั ดร้้องตั้้� ง แต่่ ต้้น จนจบเพลงส่่ ง มาให้้เราเลย
ประทัับใจเด็็กมาแตร์์ฯ พอรู้้�ว่่าทำำ�ให้้โรงเรีียนทุุกคนก็็
จะทุ่่�มทุุกอย่่างเลย

เปี่่�ยมปิิติิ หััตถกิิจโกศล
(นิ้้�ง) MD80

“หนููมีีความสุุขมากที่่�
ได้้ร้้องเพลงให้้คุุณครูู
หนููอยากให้้คุุณครููฟััง
เพลงแล้้วมีีความสุุข
เช่่นกัันค่่ะ หนููรััก
คุุณครููค่่ะ”

“หนููจะระลึึกถึึงพระคุุณ
ของคุุณครููทุุกคนเสมอ
เเละจะกลัับไปเยี่่�ยม
บ่่อยๆ นะคะ”

“รู้้�สึึกดีีใจที่่�ได้้มีีโอกาสเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการถ่่ายทอด
บทเพลงนี้้�แด่่คุุณครูู
ผู้้�เปรีียบเสมืือนน้ำำ�� คอย
หล่่อเลี้้�ยงกล้้าไม้้ ให้้เรา
เติิบใหญ่่มาเป็็นต้้นไม้้ที่่�
งดงามค่่ะ”

เพ็็ญศิิริิ วงษ์์คำำ�
(เอี๊๊�ยด) MD45

ฝนพา ปราโมช
โชติิรส วิิบููลย์์ลาภ (พิิว)
ณ อยุุธยา (เมย์์) MD69 MD57

“ปลื้้�มใจที่่�ได้้ร่่วม
ร้้องเพลงกัับรุ่่�นน้้อง
ศิิลปิินระดัับประเทศ
หลายคน ดีีใจที่่�ได้้
ร่่วมทำำ�บุุญให้้กัับคุุณครูู
ของพวกเราด้้วยค่่ะ”

“ดีีใจที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของโปรเจกต์์นี้้�ที่่�จะส่่ง
ความรู้้�สึึกขอบคุุณจากใจ
ไปให้้คุุณครููทุุกท่่านที่่�
อบรมสั่่�งสอนพวกเรามา
คุุณครููเหนื่่�อยกัับพวกหนูู
มามาก วัันนี้้�พวกหนูู
อยากทำำ�ให้้ครููชื่่�นใจค่่ะ”

มาย: เราประทัับใจตรงที่่�ทุุกคนอยู่่�ข้้างเดีียวกัันตั้้�งใจ
ปกป้้องผลงานของมีีค่่าชิ้้�นนี้้� เป็็นเหมืือนผู้้�สนัับสนุุน
ให้้กัับโครงการนี้้�
นลิิน: ประทัับใจผลงานนี้้�ค่่ะ เพราะตอนแรกนึึก
ภาพไม่่ออกเลยว่่าจะเป็็นยัังไง ยิ่่�งในส่่วนของดนตรีี
เรายัังนึึกไม่่ อ อกเลยว่่ า จะสื่่ � อ ความหมายนี้้� ไ ปถึ ึ ง
คนฟัังได้้ยัังไง พอเพลงจบแล้้วคำำ�ว่่า “หัันมา” ตััวเรา
เองยัังได้้หัันกลัับมาเลย เลยรู้้�สึึกว่่าความตั้้�งใจนี้้�มัันสื่่�อ
ออกมาได้้จริิงๆ อย่่างน้้อยมัันก็็ได้้ผลกัับเราแล้้ว
เมื่่อ� ฟัังเพลงนี้้จ� บคุุณรู้้สึึ� กอย่่างไรบ้้าง? ใครคนหนึ่่ง�
ยัังคงยืืนอยู่่�ที่่�เดิิมและตลอดเวลาพวกเราคงรู้้�ว่่าเพีียง
แค่่หัันกลัับมา คนๆ นั้้�นก็็ยัังคงยืืนอยู่่�ที่่�เดิิม ส่่งรอยยิ้้�ม
และภาคภููมิิใจในตััวเราอยู่่�เสมอ

ร่่วมสนัับสนุุน

กองทุุนแด่่คุุณครููด้้วยดวงใจ มููลนิิธิิมาแตร์์เดอีี
วิิทยาลััยได้้ที่่�

“เป็็นเด็็กประจำำ�ตั้้�งแต่่
อนุุบาล 2 จน ป.4
ชีีวิิตจะใกล้้ชิิดกัับครููมาก
พอได้้มาร่่วมร้้องเพลงนี้้�
ทำำ�ให้้เรื่่�องราวและภาพจำำ�
ในตอนเรีียนผุุดขึ้้�นมา
ชััดเจนที่่�สุุด ร้้องเพลงนี้้�
จากใจให้้ครููนะคะ”

บััญชีีธนาคารกรุุงไทย
ชื่่�อบััญชีี: มููลนิิธิิมาแตร์์เดอีีวิิทยาลััย
เลขที่่�บััญชีี: 092-011737-6
เมื่่�อสนัับสนุุนแล้้ว กรุุณาส่่งหลัักฐานมาที่่�
LINE: กองทุุนแด่่คุุณครููด้้วยดวงใจ
17
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ว่่าจะช่่วยทำำ�ถุุงยัังชีีพ 100 ถุุง ทีีนี้้�พอเริ่่�มทำำ�ถุุงยัังชีีพ
ไปสัักพััก น้้องแจนก็็เล่่าว่่าต้้องแจกยาโฮมีีโอพาธีีย์์
ด้้วยนะเพราะเริ่่�มระบาดหนััก ต้้องช่่วยกัันหยุุดเชื้้�อ
ให้้ได้้ เราก็็บอกว่่าเราเรีียนและใช้้ยาโฮมีีโอพาธีีย์์
เหมืือนกััน สามารถช่่วยตรงจุุดนี้้�ได้้ก็็เลยเป็็นอาสา
สมััครช่่วยกัันทำำ�ยากัับกลุ่่�มและกระจายไปแจกตาม
ที่่�ต่่างๆ พวกเราจึึงช่่วยกัันส่่งยา ถุุงยัังชีีพ อาหาร
สิ่่�งของจำำ�เป็็นต่่างๆ โดยหวัังว่่าเพี่่�อช่่วยผู้้�ติิดเชื้้�อให้้
รอดและหยุุดการแพร่่ระบาดในชุุมชน

โฮมีีโอพาธีีย์์
เพราะวิิกฤตโควิิด-19 เป็็นเรื่่�องที่่�รอไม่่ได้้ สามพี่่�น้้อง
ศิิษย์์เก่่าจากรั้้�วมาแตร์์ฯ นำำ�โดยหมอน้ำำ��-พญ. น้ำำ��ธิิพ
จัันเทรมะ MD53 หมอกระแต-ศ.ดร.พญ. นริิสา
ฟููตระกููล MD55 และกระติ๊๊�ก-นัันทรีี ชีีวมงคล MD56
จึึงร่่วมกัันนำำ�ยาโฮมีีโอพาธีีย์์ ซึ่่�งเป็็นแพทย์์ทางเลืือก
เข้้ามาให้้ชุุมชนใช้้ร่่วมกัับยาสมุุนไพรและการแพทย์์
แผนปััจจุุบััน ทำำ�ให้้เกิิดเรื่่�องราวดีีๆ ในสัังคมเราจึึง
ขอแบ่่งปัันเรื่่�องราวมาให้้ทุุกท่่านได้้อ่่านไปพร้้อมๆ กััน

Q: จนถึึงตอนนี้้�มีีการส่่งยาต่่างๆ ไปช่่วยเหลืือที่่�ไหน
แล้้วบ้้าง
กระติ๊๊�ก: ตอนนี้้�มีีการแจกจ่่ายยาไปถึึงเขตจอมทอง
ชุุมชนคลองเตย มููลนิิธิิดวงประทีีป ชุุมชนราม 39
ชุุมชนอ่่อนนุุช ชุุมชนบางปูู สมุุทรปราการ ชุุมชน
เฉลิิมอนุุสรณ์์ และชุุมชนมาชิิม (ใต้้ทางด่่วนสุุขุุมวิิท
ซ.1) ชุุมชนอิิสรภาพ ชุุมชนสัันติิภาพ บางรััก ชุุมชน
มััสยิิดฮารููณ เจริิญกรุุง และชุุมชนพระสมุุทรเจดีีย์์
รวมถึึงสุุไหงโกลก สุุพรรณบุุรีี นครปฐม กาฬสิินธุ์์�
ระยอง ลำำ�พููน เชีียงใหม่่ ภููเก็็ต เรีียกว่่ากระจายไปทั่่�ว
ประเทศแล้้วค่่ะ

Q: ช่่วยเล่่าจุุดเริ่่�มต้้นของโครงการนี้้�ให้้ฟัังหน่่อย
กระติ๊๊� ก : ตอนแรกเห็็ น โพสต์์ น้้ องแจน-ปนิิดา
MD62 ว่่าเขากำำ�ลัังร่่วมมืือกัับกลุ่่�ม “Breatheflyผีีเสื้้�อเพื่่�อลมหายใจ” ซึ่่�งประสานงานกัับหััวหน้้า
ชุุมชนเพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยโควิิด ตอนนั้้�นมีีการระบาด
หนัักในชุุมชนคลองเตย และน้้องแจนก็็บอกว่่าตอนนี้้�
กำำ�ลัังทำำ�ถุุงยัังชีีพและจััดทำำ�อาหารกล่่อง เพื่่�อไม่่ให้้
คนในชุุมชนออกจากบ้้าน เราก็็เลยบอกกัับน้้องแจน

Q: หมอน้ำำ��เป็็นหมอแผนปััจจุุบัันแต่่ทำำ�ไมถึึงสนใจ
ยาโฮมีีโอพาธีีย์ช่์ ่วยเล่่าตรงนี้้�ให้้เราฟัังหน่่อยค่่ะ
หมอน้ำำ��: ก่่อนอื่่�นต้้องบอกว่่าเรารู้้�จัักยาโฮมีีโอพาธีีย์์
จากเพื่่�อนชาวสิิงคโปร์์ตอนที่่�เราอยู่่�สวิิตเซอร์์แลนด์์
ต่่อมาติ๊๊ก� บอกว่่า ดร. ราโด้้ ซึ่่ง� เป็็นชาวเชคโกสโลวาเกีีย
เขาจะมาสอนเกี่่�ยวกัับยาโฮมีีโอพาธีีย์์ เราก็็ไปเรีียน
สองคอร์์ส เป็็นยาที่่�ใช้้สำำ�หรัับดููแลตััวเองได้้ ตอนที่่�เรา
อยู่่�ต่่างประเทศเราใช้้ยานี้้�กัับตััวเองและลููก เพราะ

Q: ได้้ยินิ ว่่าเกิิดการรวมตััวในชุุมชนผู้้�ที่่เ� คยได้้รับั ยาร่่วม
กัันทำำ�ยาโฮมิิโอพาธีีย์์แจกจ่่ายให้้กัับชุุมชนอื่่�นๆ ด้้วย
หมอน้ำำ��: จากเคสยายเวีียงก็็มีีผู้้�ป่่วยคนอื่่น� โทรศััพท์์มา
หาเรา เราก็็ให้้ความช่่วยเหลืือเรื่่�อยมาด้้วยการให้้วิิน
มอเตอร์์ไซค์์ประจำำ�ไปส่่งยาของเราที่่�บ้้านของผู้้�ป่่วย
โควิิด ก่่อนอื่่�นเราต้้องมั่่�นใจก่่อนว่่าคนที่่�ส่่งยาให้้เรา
ต้้องไม่่ติิดโควิิด ดัังนั้้�นเราก็็แจกยาให้้วิินมอเตอร์์ไซค์์
กิินเพื่่�อป้้องกัันก่่อนเลย

สามพี่่�น้้อง “ฟููตระกููล” ร่่วมใจช่่วยชุุมชนพิิชิิตภััยโควิิด

โฮมีี โ อพาธีี ย์ ์ เ ป็็ น การแพทย์์ ท างเลืื อ กจาก
เยอรมนีีที่่�แพร่่หลายมากว่่า 260 ปีี และได้้
นิิ ยม ใช้้ กั ั น อย่่ า งแพร่่ ห ลายทั่่� ว โลก แต่่ ใ น
เมืืองไทยได้้นำำ�มาใช้้กัันเป็็นกลุ่่�มเฉพาะผู้้�นิิยม
แพทย์์ทางเลืือก ใช้้เป็็นยาสามััญประจำำ�บ้้าน
มานัั บ 10 ว่่ า ปีี แ ล้้ ว โดยยาโฮมีี โ อพาธีี ย์ ์ ที่่ �
นิิ ยม ใช้้ กั ั น จะเป็็ น ยาเม็็ ดสี ี ข าว วิิ ธี ี กิ ิ น คืื อ
จะต้้องผสมน้ำำ��แล้้วก็็กระแทกกัับฝ่่ามืือ การ
กระแทกคืื อ เพื่่ � อ ให้้ เ กิิ ด พลัั ง งานของยา
หลัักการยาโฮมีีโอพาธีีย์์คืือถ้้าเมื่่�อไรที่่�เรามีี
อาการเจ็็บป่่วยใดๆ ก็็ตาม เราควรหาตััวยา
ที่่�มีีอาการเดีียวกัันมาชนกัันร่่างกายให้้สมดุุล
เรีียกว่่าคล้้ายรัักษาคล้้าย (Like kill like)

19

l

วารสารเซอร์์เวีียม

เรารู้้�สึึกว่่ามัันไม่่อัันตรายและสามารถช่่วยลดอาการ
เจ็็บป่่วยได้้
Q: หมอน้ำำ��ได้้นำำ�ยาโฮมีีโอพาธีีย์์ไปดููแลผู้้�ป่่วยโควิิด-19
อย่่างไรบ้้าง
หมอน้ำำ��: จำำ�ได้้เลยว่่าเคสผู้้�ป่่วยโควิิดรายแรกที่่�เรา
ลงไปทำำ� เป็็นผู้้�ป่่วยชื่่�อยายเวีียงอายุุประมาณ 80
ปีี มีีโรคประจำำ�ตััวคืือเบาหวาน มีีอาการอาเจีียน
กิินข้้าวไม่่ได้้ เราก็็โทรไปหาเลยแล้้วจััดการส่่งยา ซึ่่�ง
สมาชิิกทั้้�งหมดในบ้้านที่่�ยัังเข้้าถึึงโรงพยาบาลไม่่ได้้
เคสนี้้�ติิดหมดจำำ�นวน 4 หลัังในบริิเวณเดีียวกััน จำำ�นวน
12 คน ตอนแรกคนในครอบครััวบอกว่่ายายเวีียงจะ
ต้้องไปโรงพยาบาล เราก็็ บ อกว่่ า ระหว่่ า งที่่ �ร อรถ
พยาบาลให้้ยายเวีียงกิินยาสมุุนไพร U Herb และ
กิินยาโฮมิิโอ Bryonia 200C และถ้้าเจ้้าหน้้าที่่�มารัับ
ไปโรงพยาบาลให้้หยุุดกิินยาสมุุนไพร แต่่สามารถกิิน
ยา Bryonia 200C ร่่วมกัับยาที่่�โรงพยาบาลจััดให้้ได้้
แต่่ญาติิของยายเวีียงก็็โทรมาบอกเราว่่าโรงพยาบาลไม่่
รัับยายเวีียงเข้้ารัับการรัักษาแล้้ว เราจึึงต้้องมาดููแลยาย
เวีียงเต็็มตััวเลย และเราต้้องดููแลทั้้ง� บ้้านจำำ�นวน 12 คน
ในที่่�สุุดก็็หายป่่วย

การแพทย์์ทางเลืือกเพื่่อเพื่่อนมนุุษย์์
โฮมีีโอพาธีีย์์คืืออะไร?

Q: มีีวิิธีีการอย่่างไรที่่�จะทำำ�ให้้ชุุมชนต่่างๆ เชื่่�อมั่่�น
และกล้้าที่่�จะใช้้ยาโฮมีีโอพาธีีย์์บรรเทาอาการป่่วย
ของคนในชุุมชน
กระติ๊๊�ก: เราต้้องให้้ความรู้้�ก่่อนจะนำำ�ยาเข้้าไปช่่วย
ชุุมชน ตััวแทนกลุ่่�มพวกเราจะประชุุมร่่วมขอคำำ�แนะนำำ�
การช่่วยเหลืือผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ วิิธีีการทานยาที่่ถู� ูกต้้องกัับ
คุุ ณ หมอสมาคมโฮมิิโอพาธีีย์์ ป ระเทศไทยโดยตรง
และทำำ�คลิิป ทำำ�ใบอธิิบายการทานยาที่่�ถููกต้้องออก
มาให้้ รวมถึ ึ ง คลิิปที่่ � มีี ผู้้ � ใ ช้้แล้้วมารายงานผล
การใช้้ให้้หััวหน้้าชุุมชนได้้เข้้าใจและทดลองใช้้ก่่อน
เห็็ นผ ลแล้้วเขาถึึ ง จะนำำ � แจกให้้คนในชุุ ม ชนทาน
ค่่ ะ ตััวอย่่ างเช่่ นครูู ประทีีป อึ้้� งทรงธรรม ฮาตะ
ชุุมชนคลองเตย ได้้ใช้้แล้้วเห็็นผลดีีมาก ทำำ�ให้้เกิิด
การบอกต่่อและช่่วยกระจายยากัันออกไป
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Q: ความเป็็นเซอร์์เวีียมอยู่่�ในใจของเราอยู่่�แล้้ว และเรา
ได้้นำำ�คำำ�ว่่าจิิตตารมณ์์เซอร์์เวีียมมาใช้้กัับสถานการณ์์
ตรงนี้้�ได้้อย่่างไรบ้้าง
หมอน้ำำ � � : ตอนช่่ ว งที่่ � ก ารระบาดหนัักที่่ � สุ ุ ด เรามีี
ความรู้้�สึึกว่่าต้้องทำำ�อะไรสัักอย่่าง เพื่่�อช่่วยเหลืือเขา
เราจะมีีกลุ่่�มคนไข้้ของเราและจะส่่งความช่่วยเหลืือ
ไป แล้้วก็็จะไลน์์บอกกัันว่่าคนไข้้คนนั้้�นอาการดีีขึ้้�น
แล้้ว ตอนนี้้�หายแล้้ว เราดีีใจที่่�อย่่างน้้อยได้้ช่่วยเหลืือ
ชีีวิิตเพื่่�อนมนุุษย์์
ผู้ป่�้ ว่ ยที่่ไ� ด้้เบอร์์เรามาจากครอบครััวยายเวีียงก็็จะ
บอกต่่อๆ กััน พวกเรามั่่น� ใจว่่ายา Bryonia 200C กัับ
U Herb มัันช่่วยได้้ เราก็็จะใช้้ยาคู่่�นี้้เ� ป็็นหลัักและติิดต่่อ
กัับคนไข้้เป็็นระยะเพื่่�ออััพเดตอาการอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตอนนี้้� จ ากที่่ � เ ราช่่ ว ยชุุ ม ชนต่่ า งๆ เห็็ นชัั ดว่่ า
หลัังจากเขาอาการดีีขึ้้� น และหายจึึงบอกต่่ อ กััน
ก็็จะมาขอยากัันมากขึ้้�น จนตอนนี้้�ยากระจายกััน
ไปทั่่�วประเทศแล้้ว
Q: จนถึึงตอนนี้้�ทำำ�ยาส่่งให้้ผู้้�ป่่วยทั้้�งหมดเท่่าไหร่่
แล้้วคะ
กระติ๊๊� ก : ครอบครััวเราเป็็ น หมอกัันมากค่่ ะ ทำำ � ยา
แจกไปราว 10,000 ขวดได้้แล้้วค่่ะ แต่่จากกลุ่่�มในนาม
สมาคมโฮมีีโอพาธีีย์์ ป ระเทศไทย และที่่ � ช่ ่ ว ยกััน
ทั้้�งหมดตอนนี้้�เกิินล้้านขวดแล้้วค่่ะ และเป้้าหมาย
ของสมาคมคืือ 1 คน 1 Bryonia เท่่ากัับ 69 ล้้านคน
69 ล้้านขวด คืือแจกจ่่ายไปทุุกครััวเรืือน ตั้้�งเป้้า
แบบนี้้� ทางสมาคมเชื่่�อว่่าจะเป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�ง
ที่่�จะช่่วยหยุุดเชื้้�อโควิิดของประเทศไทยได้้ควบคู่่�กัับ
การแพทย์์ของสาธารณะสุุขและสมุุนไพรอื่่�นๆ

กระติ๊๊�ก : จริิงๆ แล้้วเป็็นเพราะโรงเรีียนปลููกฝัังเราเรื่่�อง
Serviam เสมอไม่่ว่่าเวลามีีเหตุุการณ์์อะไรก็็จะเข้้าไป
ช่่วยเหลืือมาโดยตลอด ตั้้�งแต่่เล็็กๆ โรงเรีียนพาไป
บ้้านพัักคนชราหรืือบ้้านราชวิิถีี เมื่่�อเราเห็็นโพสต์์
ของน้้องแจนก็็คิิดว่่าเราจะช่่วยอะไรได้้บ้้าง ไม่่ลัังเล
และติิดต่่อหาน้้องแจนทัันทีี เราก็็จะพยายามช่่วย
เหลืือให้้ได้้มากที่่�สุุด รวมถึึงลููกของเราชื่่�อน้้องเฟย์์
เพชรลภา ชีีวมงคล MD89 ก็็มาช่่วยเราจััดถุุงยัังชีีพ
และช่่วยทำำ�ยาโฮมิิโอ พอส่่งไปเขาก็็เห็็นผลลััพธ์์จาก
สิ่่�งที่่�เขาทำำ� ทุุกวัันนี้้�ก็็ถามเราว่่าจะแพ็็กของกัันอีีก
เมื่่อ� ไหร่่ มีีใครต้้องการยาอีีกไหม จำำ�นวนเท่่าไหร่่ เพราะ
เขาเกิิดความรู้้�สึึกว่่าสิ่่�งที่่�ทำำ�สามารถช่่วยเหลืือคนอื่่�น
ได้้จริิงๆ ตอนนี้้�กลายเป็็นตััวหลัักในการช่่วยทำำ�ยา
ที่่�บ้้านเลยค่่ะ
โครงการแห่่ ง ความน่่ า รัักจากการส่่ ง ต่่ อ จาก
กลุ่่�มหนึ่่�งไปสู่่�ชุุมชน และจากชุุมชนหนึ่่�งไปชุุมชน
ที่่�สองและช่่วยกัันสานต่่อโครงการไปเรื่่�อยๆ ให้้ทั่่�วถึึง
ครอบคลุุมทุุกภาคทั่่�วประเทศเป็็นความงดงามของ
สัังคมไทยเราค่่ะ

คำำ�แนะนำำ�การดููแลสุุขภาพตััวเอง จาก ศ.ดร.พญ. นริิสา ฟููตระกููล
การทานยาเสริิมและดููแลสุุขภาพโดยรวมอื่่�นร่่วมด้้วยเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�ทุุกคนควรทำำ�
•	ดื่่�มน้ำ��ำ สม่ำำ�� เสมอ น้ำำ�อุ่
� น�่ หรืือน้ำำ�อุุ
� ณหภููมิิห้อ้ ง
	น้ำำ�� แร่่ 2-3 ลิิตร/วััน ในรายที่่�ไม่่มีภี าวะน้ำำ�� เกิิน
•	ดื่่�มเครื่่�องดื่่ม� สมุุนไพร น้ำำ�ขิ
� งิ (ยกเว้้นช่่วงที่่มี� ี
ไข้้ งดทานเพราะมีีฤทธิ์์ร้� อ้ น) หลีีกเลี่่ย� งการ
	ดื่่�มนมวััว (ทำำ�ให้้เลืือดเป็็นกรด ไม่่ดื่่�มนม
	ถั่่�วเหลืืองทุุกวััน (มีีโอเมก้้า 6 สููง ทำำ�ให้้เกิิด
	ภาวะอัั ก เสบเรื้้� อ รัั ง ) ดื่่� มน้ำ ำ � �ม ะนาวอุ่่ � น
ไม่่ใส่่โซดา
• งดของทอด ของผััดมัันๆ ขนมหวานจััด
•	ควรทานอาหารประเภทลวก นึ่่ง� ต้้ม ตุ๋๋น� ผััก
	ผลไม้้หลากสีี ธััญพืืช เครื่่�องเทศต่่างๆ
	ทุุกวััน
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• หลีีกเลี่่�ยงการทานเนื้้�อวััว เนื้้�อหมูู (Red
Meat) เลืือกทานเนื้้�อปลา ไก่่ (ถ้้ากรด
	ยููริิกไม่่สููง)
•	ถ่่ายอุุจจาระทุุกวััน
• ออกกำำ�ลัังกาย เดิินแกว่่งแขน ถีีบจัักรยาน
ในอากาศ เคลื่่�อนไหว เพื่่อ� การไหลเวีียนเลืือด
• ออกกำำ�ลัังกายปอด หายใจเข้้าออกลึึกๆ
	ยาว ๆ
• 	คิิดบวก ทำำ�แต่่สิ่่�งที่่�ดีี ฝึึกสวดมนต์์ตาม
แต่่ละศาสนา แผ่่เมตตา อุุทิิศบุุญกุุศล
• นอนหลัับ พัักผ่่อนให้้เพีียงพอ
• สารเสริิมอาหารและวิิตามิิน Antioxidants

ต่่างๆ ที่่จำ� �ำ เป็็นแล้้วควรทานเพื่่อ� ป้้องกัันและ
	ลดการอัักเสบในช่่วงติิดเชื้้�อได้้ดีี คืือ Vit C
(1000-3000 mg ต่่อวััน) ดื่่�มน้ำำ��มากๆ
	ตามเพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดนิ่่�วที่่�ไต VitD 3
(แสงแดด) Zinc NAC Long (600 mg)
	ช่่วยละลายเสมหะ และช่่วยตัับขัับสารพิิษ
• สารเสริิมอาหารกลุ่่�มลดการแข็็งตััวของ
เลืือด (ถ้้าทานยาต้้านเกร็็ดเลืือด ทาน Baby
Aspirin แล้้วไม่่ต้อ้ งทาน หรืือหยุุดทานก่่อน
	ทำำ�หััตถการทางการแพทย์์) ได้้แก่่ น้ำำ��มััน
โอเมก้้า 3 วิิตามิิน อีี ขมิ้้�น ขิิง กระเทีียม
พริิกไทย ซิินนามอน เป็็นต้้น

ART

ฝีีมืือจากลายเส้้น

ทนแทนคุุณแด่่คุุณครูู
ส่่งต่่อความสุุขบน
โต๊๊ะอาหารแด่่ผู้้�รัับ

จากความหลงไหลด้้านศิิลปะสู่่�การออกแบบลายจานกระเบื้้�องที่่�มีีเอกลัักษณ์์
เฉพาะตััว ทำำ�ให้้เพชรรััตน์์ ศิิริิรััตน์์อััสดร หรืือ เพชร MD59 ได้้ใช้้ความถนััด
ของตนเองกลัับมารัังสรรค์์ผลงานชิ้้�นพิิเศษ เพื่่�อหารายได้้เข้้ากองทุุนแด่่คุุณครูู
ด้้วยดวงใจโดยไม่่หัักค่่าใช้้จ่่าย ทีีมงานวารสารเซอร์์เวีียมจึึงขอนำำ�เรื่อ�่ งราวสนุุกๆ
และความประทัับใจของศิิษย์์เก่่าคนเก่่งมาฝากกัันค่่ะ
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Q: ช่่วยเล่่าให้้ฟังั หน่่อยว่่า Artitis เป็็นโปรดัักส์์แบบไหน
และมีีจุุดเริ่่�มต้้นอย่่างไร
Artitis เป็็นโปรดัักส์์ที่่�เราไปร่่วมงานกัับศิิลปิินในแขนง
ต่่างๆ เป็็นศิิลปิินที่่�เราชื่่�นชอบและคิิดว่่าคนก็็ชื่่�นชอบ
ในศิิลปิินเหล่่านั้้�น จุุดเริ่่�มต้้นเกิิดขึ้้�นจากการที่่�เราชอบ
ไปมิิวเซีียมช็็อป เวลาไปเที่่ย� วที่่ไ� หนก็็จะไปมิิวเซีียมช็็อป
และรู้้�สึึกว่่าที่่�ต่่างประเทศทำำ�ไมมีีของแบบนี้้�แล้้วน่่ารััก
และมีีคุุณภาพมาก ก็็เลยอยากลองทำำ�ดููเพราะศิิลปิิน
เมืืองไทยก็็มีีความสามารถ งานสวยน่่ารัักน่่าสนใจเยอะ
เพีียงแต่่ทำำ�ออกมาเป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�ยัังไม่่ได้้คุุณภาพ
หรืือโดนจำำ�กััดในหลายๆ อย่่าง เลยคิิดว่่าอยากจะทำำ�
อะไรตรงนี้้�ขึ้้�นมา
Q: ช่่วยเล่่าแรงบัันดาลใจในการออกแบบครั้้�งนี้้�ให้้
เราฟัังหน่่อยค่่ะ
ส่่ วนตััวเราเป็็ นคนชอบวาดรูู ปและสิ่่ � งที่่ � เ ราจะวาด
ตลอดคืือดอกไม้้ เราชอบจััดดอกไม้้พอจััดเสร็็จก็็จะ
เอาไปวาดรููปต่่อค่่ะ ส่่วนรููปนกปกติิแล้้วเราจะไม่่วาด
สััตว์์เลย เพราะเป็็นคนกลััวสััตว์์ทุกุ ชนิิด แต่่นกกัับผีีเสื้้อ�
เป็็นสััตว์์สองชนิิดที่่�ยอมวาด นกเป็็นคอลเลกชั่่�นที่่�วาด
ติิดบ้้านไว้้แล้้วเรารู้้� สึึ กว่่ า พอดูู กี่ ่ � ครั้้ � ง ก็็ มีีค วามสุุ ข
เพราะมัันน่่ารััก และเราคิิดว่่าคนชอบสองอย่่างนี้้�อยู่่�
แล้้ว และในช่่วงเวลาแบบนี้้�อะไรที่่�ทำำ�ให้้จิิตใจเรา
เบิิกบาน และคนอยู่่�บ้้านกัันเยอะ เราเลยคิิดว่่าน่่าจะวาด
ใส่่จานอาหารจานขนม พอคนเห็็นเราก็็อยากให้้มีี
ความสุุขทุุกวััน เราเลยเลืือกทำำ�โควตที่่�มีีความหมาย
ใส่่เข้้าไป เลยเป็็นที่่�มาของคอลเลกชั่่น� Bird & Flower
Q: ทุุกครั้้�งจะให้้ศิิลปิินออกแบบเอง แต่่สำำ�หรัับครั้้�งนี้้�
เพชรออกแบบด้้วยตััวเองเลย
ตอนแรกเปิ้้�ล-เพชรริินทร์์ MD59 ติิดต่่อมาบอกว่่า
อยากให้้เราช่่วยออกแบบของบางอย่่างเพื่่�อหาเงิิน
สมทบกองทุุนแด่่คุุณครููด้้วยดวงใจ เราก็็ตอบตกลง
แม้้ว่่าจริิงๆ เราไม่่ชอบทำำ�อะไรที่่�เป็็นสาธารณะมากๆ
เพราะเราไม่่ใช่่คนที่่�มีีชื่่�อเสีียงใครอยากจะได้้ของเรา
หรืือเปล่่า แต่่เราคิิดแค่่ว่่าตั้้�งใจจะทำำ�สิ่่�งนี้้�ให้้ดีีที่่�สุุด
เอาลายเส้้นของเราไปทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับคุุณครูู และ
เรารู้้�ว่่าปีีนี้้�มัันยากลำำ�บากในการหาทุุน คืืออาจจะไม่่
ต้้องมาถึึงมืือเล็็กๆ อย่่างเราก็็ได้้ แต่่พอโรงเรีียนขอ
อะไรมา เราทำำ�อะไรได้้เราก็็อยากจะทำำ�เลยมองข้้าม
จุุดแรกของความกลััวและกัังวลไป เมื่่�อผลิิตเสร็็จเราก็็
นำำ�ไปขายในไอจีีของ Artitis เพราะช่่องทางนี้้�ทำำ�ให้้การ
รัับออเดอร์์ ทั้้ � งจากมาแตร์์ และคนข้้างนอกง่่ ายขึ้้� น
นอกจากนั้้�น พี่่�ๆ น้้องๆ มาแตร์์ช่่วยส่่งข่่าวสารกััน
ออกไปทำำ�ให้้ขายได้้อย่่างรวดเร็็ว

Q: ผลตอบรัับจากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าเป็็นอย่่างไรบ้้าง
เราใช้้เวลาขาย 3 วัันจากจำำ�นวน 300 ชุุด หมดเกลี้้�ยง
เลยค่่ะ ลููกค้้าจากเด็็กมาแตร์์ 70% และ 30% จากคนนอก
จนถึึงตอนนี้้�ก็็ยัังมีีคนเข้้ามาถามตลอดว่่ายัังมีีสิินค้้า
คอลเลกชั่่ � นนี้้ � อ ยู่่�ไหม ถ้้ามีีเก็็ บ ไว้้ให้้ด้้วยนะขอ
พรีีออเดอร์์ล่่วงหน้้าได้้ไหม เราก็็บอกว่่าหมดแล้้ว
ครั้้�งนี้้�เราจะทำำ�ให้้คุุณครููแล้้ว แต่่ตรงนี้้�มัันเหลืือไว้้
ให้้เรารู้้�สึึกดีีใจ การขายของให้้กัับคนที่่�ไม่่รู้้�จัักเป็็น
จุุดประสงค์์ที่่�เราคิิดตลอดเวลาคนรู้้�จัักชอบสิินค้้า
เรา เราดีีใจ แต่่คนที่่�ไม่่รู้้�จัักชอบสิินค้้าเรา เราดีีใจ
มากกว่่า
Q: ได้้เรีียนวาดรููปกัับครููโต ม.ล.จิิราธร จิิรประวััติิ
ครููโตได้้ให้้คำำ�แนะนำำ�อะไรนอกจากการวาดรููปบ้้าง
พี่่�โตเป็็นมากกว่่าครููค่่ะ เป็็นคนชี้้�แนะการดำำ�รงชีีวิิตให้้
กัับเรา ตอนแรกเหมืือนแค่่เราไปเรีียนวาดรููป แต่่จริิงๆ
ทำำ�ติิดมาเป็็นสิิบปีีแล้้ว การวาดรููปทำำ�ให้้เราเป็็นคนที่่�
นิ่่�งและสงบขึ้้�น เพราะเมื่่�อก่่อนเราเป็็นคนที่่�เครีียด
ตลอดเวลา ทำำ�อะไรเร็็วๆ แต่่พอได้้ไปเรีียน ครููโต
จะค่่อยๆ สอนเราจนกระทั่่�งเราช้้าลง การวาดรููปสอน
ให้้เรารู้้�ว่่าไม่่ต้้องเสร็็จวัันนี้้� เดี๋๋�ยวมัันจะค่่อยๆ สวย
มัันจะค่่อยๆ ดีี พอเราจัับจุุดตรงนี้้�ได้้แล้้วเราก็็เข้้าใจ
เลยว่่าทุุกอย่่างมีีเวลาของมััน มัันค่่อยเป็็นค่่อยไป
มัันเป็็นการพััฒนาจิิตใจเราด้้วยค่่ะ
Q: การได้้วิิชาความรู้้�จากครููโตและได้้นำำ�วิิชาความนั้้�น
ส่่งต่่อเพื่่�อทำำ�ประโยชน์์ให้้กัับคุุณครููที่่�โรงเรีียนมาแตร์์ฯ
อีีกต่่อหนึ่่�ง มีีความรู้้�สึึกอย่่างไรบ้้าง
เนื่่�องจากเราเป็็นคนที่่�ไม่่ว่่าเป็็นงานอดิิเรกหรืืองาน
อะไรก็็ตามจะมีีจุุดประสงค์์ตลอด เพราะฉะนั้้น� ไม่่ใช่่ว่า่
เราวาดเส้้นไปแล้้วเราสบายใจอย่่างเดีียว การที่่ล� ายเส้้น
เราสามารถช่่วยคนอื่่น� ได้้มัันเป็็นความสุุขมากกว่่าที่่เ� รา
เห็็นรููปออกมาแล้้วสวย
Q: อยากให้้เล่่าความประทัับใจต่่อคุุณครููที่่�โรงเรีียน
มาแตร์์ฯ ให้้ฟัังหน่่อย
ถ้้าไม่่มีีคุุณครููมาแตร์์ฯ ในวัันนี้้� เราว่่านัักเรีียนมาแตร์์ฯ
ก็็จะไม่่มีีวัันนี้้� ต้้องบอกจริิงๆ ว่่าคุุณครููเสีียสละให้้เรามาก
แล้้ววัันนี้้�คำ�พู
ำ ดู ของคุุณครููยัังอยู่่�ในจิิตใจเรา เพราะฉะนั้้น�
เราเชื่่อ� ว่่าทุุกคนมีีเซอร์์เวีียมในจิิตใจ ถ้้าไม่่มีีครูทีู่ ดีีค
�่ อย
บ่่มเพาะในตอนที่่�เราเป็็นเด็็ก คำำ�เหล่่านี้้�จะไม่่อยู่่�ในใจ
เราจนถึึงวัันนี้้� แสดงว่่าคุุณครููของเราเป็็นครููที่่�ดีีมาก
ที่่ทำ� �ำ ให้้เรามีีความคิิดแบบนี้้อ� ยู่่�ในใจ เราทำำ�ตามที่่ครู
� สู อน
เราระลึึกในสิ่่�งที่่�ครููสอนอยู่่�เสมอ และเราก็็อยากจะ
มอบสิ่่�งนี้้�ให้้กัับครูู ครููเป็็นผู้้�ให้้เรามาตลอด

Q: ช่่วยเล่่าบรรยากาศตอนไปมอบเงิินให้้กัับโครงการ
แด่่คุณุ ครููด้ว้ ยดวงใจ ที่่โ� รงเรีียนมาแตร์์เดอีีฯ ให้้ฟังั หน่่อย
เราก็็นำำ�เงิินไปมอบให้้กัับอาจารย์์สุุมิิตรา พงศธร
อาจารย์์ก็็พููดคำำ�แรกว่่า “เก่่งมากๆ ขอบคุุณมากที่่�
กลัับมาช่่วยโรงเรีียน” แต่่สิ่่�งหนึ่่�งที่่�อาจารย์์พููดคืือ
อาจารย์์ถามว่่า “อะไรที่่ทำ� �ำ ให้้เราทำำ�ของที่่ทำ� �ำ ให้้คนชอบ
ได้้ ทำำ�ไมทำำ�ของให้้คนชอบได้้และขายได้้เร็็วขนาดนี้้�”
เราก็็ตอบอาจารย์์ว่่าบรรยากาศแบบนี้้�คนอยากได้้รัับ
ความสุุข ก็็เลยทำำ�อะไรที่่�คนเห็็นแล้้วมีีความสุุข เมื่่�อ
อาจารย์์หยิิบจานที่่�เราเอาไปฝากและพููดว่่า “ครููไม่่
แปลกใจเลย เพราะมัันน่่ารัักและมีีความสุุขขอบคุุณ
มาก” แค่่นี้้�เราก็็มีีความสุุขแล้้ว
จริิงๆ แล้้วยอดขายสิินค้้านี้้�คือื 450,000 บาทค่่ะ แต่่มีี
ยอดที่่�คนจ่่ายค่่าขนส่่งเราก็็รวมเข้้าไปด้้วย และก็็มีี
ยอดอีีกนิิดหนึ่่ง� ซึ่่ง� มัันควรจะเป็็นตััวเลขกลมๆ เราก็็เลย
ใส่่ไปจนได้้ตััวเลขห้้าแสนบาท เลยบริิจาคเข้้ากองทุุน
ทั้้�งหมดห้้าแสนบาท และไม่่ได้้หัักค่่าใช้้จ่่ายแม้้แต่่บาท
เดีียวค่่ะ คืือเราตั้้ง� ใจอยู่่�แล้้วว่่าทั้้ง� หมดจะให้้โรงเรีียนค่่ะ
ความสุุขในการทำำ�สิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งและส่่งต่่อความสุุขให้้
กัับผู้้�อื่่�นได้้มีีสุุขเป็็นความอิ่่�มเอมยิ่่�งกว่่า
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เมื่่�อวัันที่่� 7 กัันยายน 2564 คุุณทัับทิิม-อาริิญา
ปราสาททองโอสถ MD56 ร่่ ว มมอบเงิินสมทบ
กองทุุนแด่่คุุณครูู ด้้ วยดวงใจ มููลนิิธิิมาแตร์์เดอีี
วิิทยาลััย จากการจำำ�หน่่ายอาหารกล่่องจำำ�นวน
1,000 กล่่องและมอบให้้โรงพยาบาลสนาม รายได้้จาก
การจำำ�หน่่ายโดยไม่่หัักค่่าใช้้จ่่ายมอบให้้กัับกองทุุน
เป็็นจำำ�นวน 60,000 บาท

อััพเดตความเคลื่่อนไหวรอบรั้้�วมาแตร์์ฯ
เดืือนสิิงหาคมมีีแต่่เรื่่�องดีีๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นเริ่่�มจาก
คุุณแนท-นวลศิิริิ ไวทยานุุวััตติิ MD55 ได้้รวม
พลัังกัับจิิตอาสาทำำ � โครงการสร้้างห้้องน้ำำ � �
สาธารณะที่่�หมู่่�บ้้านแม่่จัันทะ อ.อุ้้�มผาง จ.ตาก
ซึ่่�งมีีประชากรอยู่่�ทั้้�งหมด 35 ครอบครััว โดย
ตลอดโครงการได้้ทราบข้้อมูู ล เพิ่่ � ม เติิมว่่ า มีี
ครอบครััวยากไร้้ที่่ � ป ระกอบด้้วยคนชราและ
คนพิิการ ที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องใช้้ห้้องน้ำำ��เพิ่่�มขึ้้�น
จำำ�นวนมาก และถึึงแม้้งบประมาณที่่�ตั้้�งไว้้ใน
เบื้้�องต้้นจาก 150,000 บาท จะขยัับเพิ่่�มเป็็น
170,000 บาท เนื่่�องจากการเดิินทางขึ้้�นเขาไปยััง
หมู่่�บ้้านค่่อนข้้างยากลำำ�บาก แต่่เมื่่�อเห็็นภาพ
ที่่�เต็็มไปด้้วยความหวัังของชาวบ้้านที่่�รอคอย
จะได้้ใช้้ห้้องน้ำำ��ที่่�ถููกสุุขลัักษณะแล้้ว ก็็รู้้�สึึกว่่า
คุ้้�มค่่าที่่�สุุดสำำ�หรัับห้้องน้ำำ��สะอาด เพราะนี่่�เป็็น
จุุดเริ่่�มต้้นที่่�ดีีที่่�จะช่่วยลดความเสี่่�ยงจากการติิด
เชื้้�อโรคต่่างๆ ของทุุกคนในหมู่่�บ้้าน ซึ่่�งเป็็นเรื่่�อง
ที่่�สำ�คัั
ำ ญที่่�สุุด
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อีีกหนึ่่ง� เรื่อ�่ งราวที่่น่� า่ ประทัับใจประจำำ�เดืือนสิิงหาคมก็็คือื คุุณแครอล ชลิิสา
เดอซููซ่า่ MD58 เริ่ม�่ ดำำ�เนิินโครงการ “ช่่วย 2 ต่่อ” ซึ่่ง� เป็็นโครงการที่่อุ� ดุ หนุุน
ร้้านอาหารและร้้านค้้าที่่�ขาดรายได้้ เพื่่�อนำำ�อาหารไปส่่งต่่อให้้กัับบุุคลากร
ทางการแพทย์์และอาสาสมััครที่่อ� ยู่่�ใกล้้ชิิดผู้ป่�้ ว่ ยโควิิด-19 รวมทั้้ง� นำำ�อาหาร
เติิมตู้้�ปัันสุุขและแจกจ่่ายให้้กัับคนไร้้บ้้าน รวมถึึงผู้้�ยากไร้้ที่่�ไม่่มีีอาหาร
รัับประทานทั้้�งในกรุุงเทพ ลำำ�ปาง และเชีียงใหม่่ โดยคุุณแครอลกล่่าวทิ้้ง� ท้้าย
ว่่าถึึงโครงการนี้้�ว่่า แม้้ตอนนี้้�จะยัังไม่่มีีผู้้�ร่่วมบริิจาคเพิ่่�มเติิม แต่่ในอนาคต
โครงการนี้้�จะเกิิดขึ้้�นต่่อไปอย่่างแน่่นอน
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รีีวิิวโดย : ชลิิสา เดอซููซ่่า (แครอล) MD58

ท่่องโลกมายา
...กิิมจิินคร
กลัับมาอีีกครั้้�งกัับการรีีวิิวซีีรีีส์์เกาหลีีที่่�ให้้
ทั้้ง� ความสนุุก แง่่คิิดดีีๆ เพลิินเพลิิดไปกัับ
พล็็อตเรื่่�องแปลกแหวกแนว คาดไม่่ถึึง
แถมได้้เรีียนรู้้�ข้้อมููลยากๆ ทางการแพทย์์
คดีีความ ซึึมซัับประเพณีี วััฒนธรรม
ความเชื่่ � อ ทำำ � ให้้ช่่ ว งที่่ � ต้้ องอยู่่�บ้้าน
กลัับกลายเป็็ นช่ ่ ว งที่่ � เ พลิิดเพลิินเกิิน
ต้้านใจ
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He is Psychometric (2018)

Dr. Romantic 2 (2020)
แนวหมอ ดราม่่า
ถ้้าจะให้้เลืือกซีีรีีส์์แนวหมอที่่�จััดว่่าเด็็ด เป็็นตััว
พ่่อของแนวนี้้�ก็็ต้้องยกให้้ Dr. Romantic เลย
เป็็นซีีรีีส์์ที่่�มีีครบทุุกรสชาติิจริิงๆ

Title : Dr. Romantic 2 (2020)
Length : 1 hr. / 16 eps.
Provider : Netflix
Score : 9.5/10

Dr. Romantic 2 เน้้นเรื่่�องการรัักษาแบบอััจฉริิยะที่่�มีีความผาดโผนโดยอาจารย์์คิิม
(ฮัันซอกกยูู) ศััลยแพทย์์ที่่�เก่่งกาจระดัับปรมาจารย์์ แอบซุ่่�มตััวรัักษาคนไข้้อยู่่�ใน
โรงพยาบาลแถบชนบทมีีชื่่�อว่่า “ทลดััม” หมอคิิมเป็็นหมอที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับ
การรัักษาชีีวิิตคนไข้้ไว้้ให้้ได้้ ไม่่ว่่าจะยากลำำ�บากแค่่ไหนก็็ต้้องหาทางพลิิกแพลง
วิิธีีรัักษาเพื่่�อให้้ได้้ผลออกมาดีีที่่�สุุด เป็็นตััวแทนหมอที่่�มีีจรรยาบรรณขั้้�นสุุด คืือ
คิิดถึึงชีีวิิตคนอื่่�นก่่อนตััวเองเสมอ
แน่่ น อนว่่ า ถ้้าจะให้้ซีีรีีส์์ มีีสีีสััน และรสชาติิที่่ � จัั ดจ้้านขึ้้� น ก็็ ต้้ องมีีตััวโกง
มาคอยขััดแข้้งขััดขา ซีีซั่่�นนี้้�มีีหมอคู่่�แข่่งตััวฉกาจที่่�มาในตำำ�แหน่่งผู้้�อำำ�นวยการ
โรงพยาบาลเลยทีีเดีียว หมอพััคมิินกุุก (คิิมจููฮอน) ซึ่่�งมาแบบเหนืือชั้้�น ไม่่แสดงความ
ร้้ายกาจแบบโฉ่่งฉ่่าง แต่่มีีชั้้�นเชิิงและมุ่่�งทำำ�ลายหมอคิิมกัับโรงพยาบาลทลดััม
เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยนเป็็นสถานที่่รัั� กษาให้้กัับกลุ่่�มวีีไอพีี สร้้างรายได้้ที่่�เป็็นกอบเป็็นกำำ�
	ซีีซั่่�นนี้้�จะมีีความดราม่่ามากกว่่าภาคแรกที่่�เน้้นเรื่่�องการผ่่าตััดเคสยากๆ
ระดัับพระกาฬ เลืือดสาด ใจสั่่�น ดููไปปิิดตาไป แต่่ภาคนี้้�จะเพิ่่�มน้ำำ��หนัักให้้กัับเรื่่�องราว
ชีีวิิตของตััวละครมากขึ้้�น เลยมีีบทอะไรที่่ซึ้้� �งๆ เรีียกน้ำำ��ตาได้้อยู่่�บ้้าง
การปะติิปะต่่อของเรื่่�องราวทำำ�ให้้แต่่ละเคสของการรัักษาดููมีีความต่่อเนื่่�องดีี
พระเอกรุ่่�นหนุ่่�มหมอซออููจิิน (อัันฮโยซอบ) ก็็ดููมีีเสน่่ห์์ไม่่แพ้้พระเอกภาคที่่�แล้้ว
ด้้านนางเอกหมอชาอึึนแจ (อีีซองคยอง) ในช่่วงอีีพีีแรกๆ อาจจะดููง้้องแง้้งไปบ้้าง
แต่่ เ มื่่ � อ เธอได้้พััฒนาตััวเองทั้้� ง ในด้้านฝีี มืื อการรัักษาและอารมณ์์ แ ล้้ว ก็็ เ ป็็ น
นางเอกที่่�น่่ารัักทีีเดีียว ตััวละครอื่่�นๆ ยัังคงคนเล่่นเดิิมไว้้ทั้้�งหมด คอยสร้้างสีีสััน
ความบัันเทิิง ความลุ้้�นให้้กัับคนดููตลอดทั้้�งเรื่่�อง
	ถืือว่่าซีีซั่่�น 2 นี้้�ยัังคงสร้้างความประทัับใจได้้เหมืือนเดิิม เป็็นซีีรีีส์์ที่่�ทำำ�
การบ้้านเรื่่�องโรคภััยและการรัักษาได้้ค่่อนข้้างดีี วิิธีีการดำำ�เนิินเรื่่�อง การถ่่ายทำำ� บท
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคาแรกเตอร์์และการแสดงของหมอคิิมที่่�เป็็นตััวหลัักในเรื่่�องนั้้�น
เป็็นจุุดที่่�สร้้างความยููนีีคให้้กัับเรื่่�องนี้้� เรีียกได้้ว่่าเป็็นตราประทัับของการเป็็น
Dr. Romantic เลยทีีเดีียว

แนวสืืบสวน โรแมนติิก ไซไฟ
พลัังพิิเศษจากการสััมผััสที่่�ล่่วงรู้้�
เรื่อ�่ งราวก่่อนความตายจะช่่วยไขคดีี
ที่่�ซัับซ้้อนให้้คลี่่�คลายได้้อย่่างไร?
Title : He is Psychometric (2018)
Length : 1 hr. / 16 eps.
Provider : Netflix
Score : 9/10

He is Psychometric มีี “จิินยอง” จากวง GOT7 เป็็นพระเอก ซึ่ง�่ เป็็นซีีรีีส์เ์ รื่อ�่ งแรกที่่เ� ขาเล่่นเป็็นตััวแสดงนำำ�
“อีีอััน” (จิินยอง) เด็็กกำำ�พร้้าพ่่อแม่่ตายในเหตุุการณ์์ไฟไหม้้อะพาร์์ตเมนต์์ในเมืืองครั้้�งใหญ่่ หลัังจาก
เกิิดเรื่่�องเขาก็็มีีพลัังพิิเศษในการอ่่านความคิิด ความรู้้�สึึก ความทรงจำำ�ของคนได้้จากการสััมผััสตััว
หรืือสิ่่�งของ ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เขาทุุกข์์ทรมานที่่�ต้้องรู้้�เรื่่�องราวเบื้้�องหลัังที่่�แต่่ละคนพยายามเสแสร้้ง
ปกปิิด เขาอาศััยอยู่่�กัับพี่่�ชายบุุญธรรม “คัังซองโม” อััยการหนุ่่�มหล่่อไฟแรง และเป็็นคนที่่�ช่่วยชีีวิิต
เขาจากเหตุุการณ์์ไฟไหม้้ แถมยัังช่่วยอุุปถััมภ์์เด็็กหญิิงอีีกคนที่่�พ่่อต้้องติิดคุุกเพราะถููกกล่่าวหาว่่า
เป็็นผู้้�วางเพลิิง “ยุุนแจอิิน” เธอเองก็็มีีปมในใจเรื่่�องที่่�พ่่อเป็็นฆาตรกร ทำำ�ให้้ต้้องคอยหนีีอดีีตจน
ต้้องเปลี่่�ยนโรงเรีียนไปเรื่่�อยๆ ตััวละครทั้้�งสามต่่างต้้องสููญเสีียพ่่อแม่่ในเหตุุไฟไหม้้ครั้้�งนั้้�น จึึงมีี
เรื่่�องราวในอดีีตที่่�เกี่่�ยวพัันกััน
เรื่่�องนี้้�มีีส่่วนผสมของหลายรสชาติิไว้้ด้้วยกััน ไม่่ว่่าจะเป็็นการสืืบสวนคดีีซัับซ้้อนของอััยการ
คัังกัับเพื่่�อนตำำ�รวจ “อึึนจีีซูู” ความโรแมนติิกของคู่่�พระนางที่่มีี� เบื้้�องหลัังร่่วมกัันในเหตุุการณ์์ไฟไหม้้
และพลัังพิิเศษที่่�ไขความลัับของคดีีความที่่�โยงใยเรื่่�องการค้้ามนุุษย์์ ไปจนถึึงเหตุุการณ์์ไฟไหม้้
พล็็อตเรื่่�องรวมๆ สนุุกดีี ตอนช่่วงอีีพีีแรกๆ ไม่่ค่่อยซัับซ้้อนนััก แต่่ระหว่่างทางก็็สร้้างความสงสััย
เคลืือบแคลงให้้กัับตััวละครแต่่ละตััว ให้้เดาไปได้้หลายรููปแบบ จนผููกปมเรื่่�องให้้กลายเป็็นเรื่่�องชวน
ลุ้้�นระทึึก โดยจะค่่อยๆ เฉลยอดีีตเมื่่�อ 11 ปีีก่่อนของตััวละครแต่่ละตััว ทำำ�ให้้เราค่่อยๆ
ปะติิดปะต่่อเรื่่�องราวไปเรื่่�อยๆ และค่่อยๆ คลี่่�คลายปมต่่างๆ ซึ่่�งต้้องบอกว่่าพลิิกพล็็อตไปเลย
	ถืือว่่าการดำำ�เนิินเรื่่�องนั้้�นสนุุกเกิินคาด ไม่่โอเวอร์์จนเกิินไป ไม่่ซัับซ้้อนจนปวดหััว แถมมีีบท
โรแมนซ์์กรุุบกริิบให้้ได้้อมยิ้้�มไปกัับพระเอก สรุุปว่่ามีีความเอ็็นดููจิินยองเป็็นพิิเศษแหละ :)

Lawless Lawyer (2018)

แนวต่่อสู้้�เชิิงคดีีความ กฎหมาย แอ็็คชั่่น�
เมื่่อ� กฏหมายอยู่่�ในมืือคนที่่มีีอำ
� �น
ำ าจสููงสุุด
ที่่�เบื้้�องหลัังมีีนัักเลงเป็็นสมุุนจะเกิิดอะไร
ขึ้้�นกัับชาวเมืืองกีีซอง

Lawless Lawyer เรื่่�องราวการแก้้แค้้น
ของทนายหน้้าหล่่อที่่�มีีชั้้�นเชิิงในการ
ทำำ�คดีีและว่่าความแบบถึึงลููกถึึงคน
เรื่อ�่ งนี้้ก� ารดำำ�เนิินเรื่อ�่ งไม่่ซัับซ้้อน
Title : Lawless Lawyer (2018)
พล็็ อตเรื่่� องไม่่หวืือหวามากแต่่ชวน
Length : 1 hr. / 16 eps.
ติิดตามเพราะตััวแสดงนำำ�ที่่�ถืือว่่าเป็็น
Provider : Netflix
Magnet ดึึงคนดููได้้ดีี สกิิลการเล่่น
Score : 8.5/10
ถืือว่่าดีีมากๆ หน้้าตาหล่่อแบบตี๋๋�ๆ
มีีเสน่่ห์์เร้้าใจ “อีีจุุนกิิ” เล่่นเป็็นทนายสายบู๊๊� “บงซัังพิิล” ที่่�ถููกเลี้้�ยงดููมาโดยลุุงที่่�เป็็นมาเฟีียคุุมแก๊๊งใหญ่่ในโซล เขาจึึงมีีทัักษะการต่่อสู้้�แบบ
เหนืือชั้้น� เพราะฉะนั้้นถ้้
� าเจอคดีีที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัับผู้มีีอิิทธิิ
�้ พลก็็ไม่่สามารถสร้้างความสะทกสะท้้านอะไรให้้กัับเขาได้้เลย แถมลุุยต่่อสู้้ด้้� วยตััวเองอีีก
ต่่างหาก อดีีตของเขานั้้�นเจ็็บปวดเพราะแม่่ถููกฆ่่าตายต่่อหน้้าตั้้�งแต่่ยัังเด็็ก จึึงเป็็นปมความแค้้นที่่�สะสมมาจนโต เลยตััดสิินใจเลืือกเรีียน
กฏหมาย จบออกมาเป็็นทนายเพื่่�อกลัับมาทวงคืืนความยุุติิธรรมที่่บ้้� านเกิิดเมืืองกีีซอง เปิิดสำำ�นัักงานทนายไร้้กฏหมาย ส่่วนนางเอก “ซอเยจีี”
นั้้�นเล่่นเป็็นทนาย “ฮาแจอีี” เป็็นคนที่่�มีีความมั่่�นใจ มุ่่�งมั่่�น ไม่่เกรงกลััวใคร เชื่่�อมั่่น� ในความยุุติิธรรม และทนไม่่ได้้หากการตััดสิินคดีีไม่่ยึึดกัับ
ความถููกต้้องอย่่างที่่�ควรจะเป็็น เธอเองก็็มีีอดีีตที่่�ทุุกข์์ใจเพราะแม่่หายตััวไปอย่่างลึึกลัับ ไม่่รู้้�ว่่าเป็็นหรืือตาย สองคนนี้้�เคมีีเข้้ากัันได้้ดี๊๊�ดีี
มีีบทโรแมนติิกหลายๆ ตอนที่่�ทำำ�ใจหวิิวได้้
	ความสนุุกนั้้�นทวีีขึ้้�นด้้วยบทบาทและการแสดงของตััวร้้าย “อัันโอจูู” อัันธพาลที่่�ได้้ดิิบได้้ดีีเติิบโตมาเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจยัักษ์์ใหญ่่ผู้้�
ทรงอิิทธิิพลต่่อเมืืองกีีซอง แสดงโดย “ชเวมิินจูู” คนนี้้�เล่่นดีีมากๆ สร้้างคาแรกเตอร์์ให้้กัับตััวละครได้้อย่่างชััดเจน ออกมาทีีไรนี่่�ต้้องจัับตาดูู
ถืือเป็็นน้ำำ��จิ้้�มรสเลิิศของเรื่่�องนี้้�เลยก็็ว่่าได้้ ส่่วนผู้้�พิิพากษา “ชามุุนซุุก” รัับบทโดย “อีีฮเยยอง” ถืือเป็็นอีีกหนึ่่�งสีีสัันของเรื่่�องที่่สร้้
� างความสะพรึึง
ด้้วยความโหดร้้ายไร้้ความรู้้�สึึกของเธอ เบื้้�องหน้้าเป็็นผู้้�พิิพากษาสุุดยุุติิธรรม ได้้รัับการยกย่่อง ถืือเป็็นหน้้าตาของเมืืองกีีซอง แต่่เบื้้�องหลัังนั้้�น
เต็็มไปด้้วยแผนชั่่�วร้้าย ละโมบไม่่รู้้�จัักพอ แถมมีีสมุุนมืือขวาคืืออัันธพาลอัันดัับต้้นอีีก เมื่่�อกฏหมายอยู่่�ในมืือคนชั่่�วที่่�มีีอำำ�นาจแล้้ว
ความซวยก็็ตกอยู่่�กัับประชาชน
SERVIAM October 2021
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The Crowned Clown (2019)
แนวย้้อนยุุค ไม่่อิิงประวััติิศาสตร์์
มัันไม่่ใช่่เรื่อ�่ งตลก ที่่ตัั� วตลกจะกลาย
เป็็นพระราชาแห่่งโชซอน
Title : The Crowned Clown (2019)
Length : 1 hr. 10 mins. / 16 eps.
Provider : Netflix
Score : 9.5/10
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วารสารเซอร์์เวีียม

The Crowned Clown ซีีรีีส์์แนวย้้อนยุุค ดราม่่า ที่่�มีีพล็็อตเรื่่�องการสัับเปลี่่�ยนตััวพระราชา
เป็็นตััวตลกจากคณะละครผู้้�มีีหน้้าตาคล้้ายดัังฝาแฝด
“ฮาซอน” นัักแสดงตลกที่่�โชคชะตาเล่่นตลก เกิิดมามีีใบหน้้าละม้้ายพระราชาผู้้�ยิ่่�งใหญ่่
เขาอาศััยอยู่่�กัับลุุงและน้้องสาว หาเงิินด้้วยการเล่่นละครตลกล้้อเลีียนเรื่่�องราวในวัังตาม
ตลาด จนวัันหนึ่่�งได้้มาเล่่นที่่�สำำ�นัักนางโลมที่่�มีีพวกขุุนนางมาเที่่�ยวกิินดื่่�มกััน และได้้พบกัับ
ราชเลขาที่่�คิิดอุุบายในการเปลี่่�ยนตััวเขาเพื่่�อมาเป็็นเหยื่่�อการถููกลอบสัังหารแทนพระราชา
ฮาซอนเป็็นคนอ่่อนโยน รัักครอบครััว จิิตใจดีี และมีีไหวพริิบ ต่่างกัับพระราชาที่่�โหดร้้าย
ขี้้�ระแวง เอาแต่่ใจ และหลงเชื่่�อขุุนนางขี้้�ประจบที่่�หวัังจะเอาประโยชน์์เข้้าตััวเอง ตััวละครนี้้�
ต้้องมีีทุุกเรื่่�องนะทั้้�งในละครและเรื่่�องจริิง แถมซัังกุุง พระพัันปีี ต่่างก็็เป็็นศััตรููที่่�คิิดร้้าย
วางยาบ้้าง ทำำ�คุุณไสยบ้้าง ชีีวิิตในวัังนี่่�ช่่างอยู่่�ยากจริิงๆ
แม้้ว่่าพล็็อตเรื่่�องแบบนี้้�จะดููมาหลายหนแล้้ว แต่่เสน่่ห์์ของแต่่ละเรื่่�องก็็ไม่่เหมืือนกััน
อย่่างเรื่อ�่ งนี้้ไ� ฮไลต์์คือื ตััวตลกที่่ป� ลอมตััวมา ซึ่่ง� ต้้องยกความดีีให้้กัับนัักแสดง “ยอจิินกูู” ที่่เ� ล่่น
2 คาแรกเตอร์์ เป็็นพระราชาที่่สู� ูงส่่งและตััวตลกชนชั้้�นต่ำ�ำ� ได้้อย่่างแตกต่่างกัันอย่่างมากจน
แทบจะนึึกว่่าเป็็นคนละคน ทั้้�งท่่าทางการแสดงอารมณ์์ผ่่านทางแววตานี่่�ถืือว่่าเทพมากๆ
เติิมความหวานมุ้้�งมิ้้�งด้้วยบทโรแมนติิกระหว่่างพระราชากัับมเหสีีโซฮุุน ซึ่่�งเล่่น
โดยนางเอกหน้้าหวาน “อีีเซยอง” เป็็นบทที่่มีี� พลััง เข้้มแข็็ง เด็็ดเดี่่ย� ว และให้้กำำ�ลัังใจอย่่างมาก
ต้้องคอยลุ้้�นว่่ามเหสีีจะจัับได้้ว่่าพระเอกของเราเป็็นตััวปลอมเมื่่�อไหร่่ และเมื่่�อรู้้�แล้้วจะตััดสิิน
ใจทำำ�ยัังไง
	อีีกบทบาทที่่�โดดเด่่นและสำำ�คััญรองๆ พระราชาเลยก็็คืือราชเลขาอีีคยูู (คิิมซัังคยอง)
คนนี้้�ถืือเป็็นนัักวางแผนกลยุุทธ์์ชั้้�นยอดและขุุนนางผู้้�ภัักดีี คอยแนะนำำ�พระราชาให้้ตััดสิินใจ
เรื่อ�่ งต่่างๆ ที่่ดีี� งามต่่อประเทศ เป็็นคนที่่มีีจิิ
� ตใจดีี อยากใหััสัังคมราษฎรอยู่่�กัันอย่่างมีีความสุุข
เสมอภาค เท่่าเทีียม
เรื่่�องนี้้�พยายามสอดแทรกความคิิด อุุดมคติิของโลกที่่�มีีความเท่่าเทีียมกััน ไม่่แบ่่ง
แยกชนชั้้�น และหน้้าที่่�ของกษััตริิย์์ที่่�มีีต่่อบ้้านเมืือง การบริิหารราชการ การดููแลทุุกข์์สุุข
ของประชาชน แม้้ฮาซอนจะมาจากชนชั้้�นต่ำำ��แต่่หััวใจของเขานั้้�นสููงค่่าและทำำ�หน้้าที่่�ได้้
สมกัับเป็็นกษััตริิย์์ที่่�แท้้จริิง

แนว Feel Good ดููไป ... อมยิ้้�มไป
Racket boys ซีีรีีส์์ใสๆ สไตล์์วััยรุ่่�น ดููแล้้วอบอุ่่�นใจ เขีียนบทโดย
“จองโบฮุุน” ที่่�เคยเขีียนเรื่่�อง Prison Playbook

แนว Feel Good ความสััมพัันธ์์ของเพื่่�อน
Hospital Playlist 2 ดีีงาม ครบรส ครบอารมณ์์ทุุกตอน ดููแล้้ว
ไม่่อยากให้้จบตอนเลย

Title : Racket Boys (2021)
Provider : Netflix

Title : Hospital Playlist 2
Provider : Netflix

Length : 1 hr. 20 mins. / 16 eps.
Score : 8.5/10

Length : 1 hr. 30 mins / 12 eps.
Score : 12/10

Racket Boys (2021)

Hospital Playlist 2

พล็็อตเรื่่�องเรีียบง่่ายที่่�นำ ำ�เอากีีฬาแบดมิินตัันมาเป็็นตััวเดิินเรื่่�อง
พระเอกของเราน้้อง “ทัังจุุนซััง” จากผลงานซีีรีีส์์ดีีงามกระตุุกต่่อม
น้ำำ��ตาที่่�เพิ่่�งจบไป Move to Heaven คราวนี้้�มารัับบทเด็็กมััธยมปีีที่่� 3
ที่่�ต้้องย้้ายจากโซลไปอยู่่�บ้้านนอกห่่างไกลความเจริิญ ณ หมู่่�บ้้านแฮนััม
และต้้องเลิิกเล่่นเบสบอลที่่�เขารััก แถมถููกบัังคัับให้้เป็็นนัักกีีฬาแบด
ประจำำ�โรงเรีียนเพราะในทีีมมีีกัันอยู่่�แค่่ 3 คนไม่่ครบในการไปแข่่งขััน
เพื่่�อแลกกัับการที่่พ่� ่อที่่�เป็็นโค้้ชของทีีมจะติิด Wi-Fi ให้้ที่่�บ้้าน เด็็กวััยรุ่่�น
ที่่�ติิดเกมอย่่างหนัักจึึงต้้องยอม
เรื่่�องนี้้�แม้้ว่่าจะเอาเรื่่�องแบดมาเป็็นตััวชููโรง แต่่จริิงๆ แล้้วไม่่ได้้
เน้้นเรื่่�องการฝึึกฝนหรืือสกิิลการแข่่งขัันมากนััก แต่่เล่่าเรื่่�องราว
ความสััมพัันธ์์ของเพื่่�อนร่่วมทีีมและคนในหมู่่�บ้้านมากกว่่า เป็็นอีีกหนึ่่�ง
ซีีรีีส์์แนว Feel Good ที่่�ดููเพลิินๆ ดููไปอมยิ้้�มไป มีีมุุกขำำ�ๆ โบ๊๊ะบ๊๊ะ
สอดแทรกให้้หััวเราะตาม และแม้้ว่่ามัันจะเป็็ นเรื่่�องราวของเด็็ก
มััธยมต้้น แต่่เด็็กๆ กลุ่่�มนี้้�สามารถโยงใยและทำำ�ให้้เกิิดเรื่่�องราวดีีๆ
ภายในหมู่่�บ้้านจากเด็็กส่่งต่่อให้้ผู้้�ใหญ่่ได้้ เป็็นเหมืือนสัังคมในอุุดมคติิ
ใช้้ชีีวิิตเอื้้� อเฟื้้� อเผื่่ � อแผ่่ กััน
ในทีีมแบดชายนั้้�นประกอบด้้วยสมาชิิก 5 คน “ยุุนแฮกััง” เป็็น
ลููกชายของโค้้ช แถมมีีแม่่เป็็นโค้้ชนัักแบดหญิิงอีีก เป็็นเด็็กที่่�มีีความ
มั่่�นใจสููงออกจะหััวร้้อนและติิดเกมหนึึบ แต่่ลึึกๆ แล้้วเป็็นคนจิิตใจดีี
อบอุ่่�น และนึึกถึึงความรู้้�สึึกของคนอื่่�นเสมอ “อีียองแท” เด็็กน้้อยมััธยม
2 ที่่�เด็็กสุุดในทีีม เป็็นคนที่่�พููดมากแบบไม่่ค่่อยยั้้�งคิิด “นาอููชาน” เป็็น
ลููกทหารที่่�พ่่อไม่่ค่่อยเห็็นด้้วยกัับการเล่่นแบดเท่่าไหร่่ มัักจะเป็็นกาว
ประสานเวลาที่่�เพื่่�อนๆ ในทีีมเวลามีีเรื่่�องเคืืองกััน ส่่วน “บัังยุุนดััม”
เป็็นกััปตัันทีีมที่่บ้้� าโซเชีียลมาก ชอบอััพรููปตลอดเวลาเพื่่อ� ให้้ได้้ยอดไลค์์
เยอะๆ ที่่บ้้� านเป็็นร้้านขนมปัังเลยถููกเพื่่อ� นเรีียกว่่า “ปััง” และคนสุุดท้้าย
“จองอิินซล” เด็็กเนิิร์์ด บ้้านรวย ที่่�เอาแต่่เรีียน ไม่่มีีเพื่่�อน แต่่ฉลาดเป็็น
กรดจนสามารถช่่วยวางกลยุุทธ์์ให้้การเล่่นของทีีม การรวมตััวของ
เด็็กชาย 5 คนที่่�มีีนิิสััยแตกต่่างมากิินอยู่่�ด้้วยกัันที่่�บ้้านของโค้้ชนั้้�น
สร้้างสีีสััน ความน่่าเอ็็นดูู ทำำ�ให้้คนดููอยากติิดตามชีีวิิตพวกเขา
เอาใจช่่วย และยิ้้�มไปด้้วยเวลาที่่�เขาไปสร้้างเรื่่�องราวดีีๆ ให้้เกิิดขึ้้�น

เส้้นเรื่่�องหลัักยัังเป็็นเรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างเพื่่�อน 5 คนที่่�คบกัันมา
ตั้้�งแต่่สมััยเรีียนมหาวิิทยาลััยแพทย์์ แต่่ซีีซั่่�น 2 นี้้�จะเจาะลึึกลงไป
ถึึงความรู้้�สึึกนึึกคิิดของตััวละครแต่่ละตััว เรีียกว่่า X-ray ส่่องจิิตกััน
เลยทีีเดีียว เราจะเห็็นมุุมอื่่�นๆ ที่่�ไม่่เคยเห็็นมาก่่อน ทำำ�ให้้รู้้�จัักพวกเขา
เหล่่านั้้�นดีียิ่่�งขึ้้�นไปอีีก และเคมีีของทั้้�ง 5 คนต้้องบอกเลยว่่าลงตััวสุุดๆ
เชื่่�อเลยว่่าเขาเป็็นเพื่่�อนที่่�สนิิทรู้้�ใจกัันมานานจริิงๆ จัังหวะการส่่ง
อารมณ์์เป๊๊ะมากๆ จะให้้เลืือกชอบสัักคนนี่่�ยากมากๆ เพราะแต่่ละคน
จะมีีมุุมน่่ารัักที่่�โขมยหััวใจคนดูู
	ซีีซั่่�นนี้้�จะให้้รายละเอีียดเรื่่�องอาการป่่วยของคนไข้้ ความรู้้�สึึก
ของญาติิที่่ทำ� �ำ ให้้คุุณหมอต้้องดีีลกัับอารมณ์์ ความรู้้สึึ� กในใจ และปััญหา
ต่่างๆ และแต่่ละเคสนั้้�นจะโยงใยไปกัับเรื่่�องส่่วนตััวของแต่่ละคน
มีีความลึึกในการนำำ � เสนอ ความคมในการเขีียนบท และยัังให้้
ความสำำ�คััญกัับเรื่่�องราวและความรู้้�สึึกของตััวละครอื่่�นๆ มากขึ้้�น
ไม่่ว่่าจะเป็็นหมอ Resident / Fellow / Intern รวมไปถึึงคนไข้้และญาติิ
เพลงประกอบก็็เพราะและมีีความหมาย เลืือกมาได้้เหมาะกัับเรื่่�องที่่�จะ
สื่่�อในแต่่ละตอน และแน่่นอนว่่าความน่่ารััก ความฮา มีีอารมณ์์ขััน
ของผองเพื่่�อน การแกงกัันยัังคงมีีให้้เห็็นเหมืือนเดิิมแบบเนีียนๆ
หมออิิกจุุนยัังคงปล่่อยมุุกฮาๆ ได้้ตลอดทุุกตอน แล้้วเขาก็็ทำำ�ได้้อย่่าง
เป็็นธรรมชาติิเสีียด้้วย ประหนึ่่�งว่่าเขาเป็็นตััวละครตััวนั้้�นจริิงๆ ในขณะ
ที่่�หมอจุุนวานจะเผยตััวตนในด้้านที่่อ่� ่อนโยนมากขึ้้�น
หมอหมีีซอกฮยอง สููติินรีีแพทย์์ซีีซั่่�นนี้้�มีีพััฒนาการด้้านการ
แสดงอารมณ์์ความรู้้�สึึก ทำำ�ให้้ตััวละครดููน่่ารัักขึ้้�น มาคอยลุ้้�นกัันว่่าเขา
จะยอมเปิิดใจให้้หมอผู้ช่�้ ว่ ยมิินอาไหม ส่่วนหมอจองวอน หมอกุุมารแพทย์์
ผู้้�จิิตใจดีีก็็มีีเรื่่�องที่่�ต้้องทำำ�ให้้จิิตตก เรามาเอาใจช่่วยให้้เขาผ่่าน
เหตุุการณ์์ลุ้้�นๆ ไปให้้ได้้กััน ส่่วนหมอซงฮวายัังคงกิินเก่่ง ผ่่าเก่่ง และ
ร้้องเพลงเพี้้�ยนเหมืือนเดิิม ตอนนี้้�รัับช่่วงต่่อเป็็นคุุณพ่่อขายาวเลยตั้้�งอก
ตั้้�งใจทำำ�งานมากๆ
ใครยัังไม่่ ไ ด้้ดูู ภ าคนี้้� ขอให้้รีีบไปดูู จ ะได้้ความรู้้� สึึ กเต็็ ม อิ่่ � ม
มีีความสุุ ข อมยิ้้� ม น้ำำ � � ตาซึึมไปกัับเหล่่ า คุุ ณ หมอในทุุ ก ๆ ตอน
ใครยัังไม่่ได้้ดููภาคแรก ไปดููก่่อน จะทำำ�ให้้อิินกัับเรื่่�องราวมากขึ้้�น
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